ชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ
การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 รหัสวิชา สค 32032
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
เหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นบนโลกนี้มีหลายประเภท แต่ละประเภทมีความ
รุนแรง สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อโลกมากมายแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นภัยจาก
ความแห้งแล้ง อุทกภัย วาตภัยอัคคีภัย แผ่นดินไหว ดินโคลนถล่ม รวมถึงภัยจากสึนามิ ซึ่งภัย
ธรรมชาติส่วนใหญ่ มนุษย์ไม่สามารถคาดคะเนได้ว่าจะเกิดหรือไม่ เกิดเมื่อไหร่ เกิดแล้วจะมีความ
รุนแรงและสร้างความเสียหายให้มากน้อยเพี ยงใด ถึงแม้ ว่าจะมีการศึกษาเหตุการณ์จากอดี ต
มาแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถระบุวัน เวลาที่จะเกิดภัยได้อย่างแม่นยา การศึกษาผลของภัยแต่ละ
ชนิดและหาทางป้องกัน แก้ไข จึงเป็นเรื่องสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง
สานั กงานส่งเสริมการศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศั ย (สานักงาน กศน.)
ตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากภัย ธรรมชาติที่มีต่อประชาชน จึงมอบหมายให้ สถาบั น
กศน.ภาคเหนือ พัฒนาสื่อ โดยจัดทาในรูปแบบชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อ
ในการจัดการเรียนการสอน สาหรับครู กศน.ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ชุด วิชาการเรียนรู้สู้ ภั ยธรรมชาติ 3 รหั ส วิชา สค32032 ระดั บ มั ธยมศึ ก ษาตอนปลาย
ประกอบด้วยเนื้อหา เรื่องภัยแล้งวาตภัยอุทกภัย ดินโคลนถล่มไฟป่าหมอกควันแผ่นดินไหวสึนามิ
รวมทั้งเนื้อหาเกี่ยวกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือการประสบภัย
ธรรมชาติ โดยเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้ศึกษาได้รับ ความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์จากภัย ธรรมชาติดังกล่าวได้ ชุดวิชาเล่มนี้สาเร็จลุล่วงได้
ด้วยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง ดังรายนามที่ปรากฏไว้ในท้ายเล่ม สานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้
สานักงาน กศน.
ตุลาคม 2559
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คาแนะนาการใช้ชดุ วิชา
ชุ ด วิ ช าการเรี ย นรู้ สู้ ภั ย ธรรมชาติ 3 รหั ส วิ ช า สค32032ใช้ ส าหรั บ ผู้ เรี ย นหลั ก สู ต ร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่ วนที่ 1 เอกสารชุ ด วิช าการเรีย นรู้สู้ ภั ย ธรรมชาติ 3 ประกอบด้ ว ย โครงสร้างหน่ ว ย
การเรียนรู้ เนื้อหาสาระ เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และแนวตอบกิจกรรมท้ายหน่วย
การเรียนรู้
ส่วนที่ 2 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรม
ท้ายหน่วยการเรียนรู้ และแบบทดสอบหลังเรียน

วิธีการใช้ชุดวิชา
ให้ผู้เรียนดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดโครงสร้างชุดวิชา จาก ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 เพื่อให้
ทราบว่าผู้เรียนต้องเรียนรู้เนื้อหาในเรื่องใดบ้างในรายวิชานี้
2. ทาแบบทดสอบก่อนเรียนของชุดวิชาตามที่กาหนด เพื่อทราบพื้นฐานความรู้เดิมของ
ผู้เรียน โดยให้ทาในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ และตรวจสอบคาตอบจากเฉลยแบบทดสอบ
ก่อนเรียน ในชุดวิชา
3. วางแผนเพื่ อกาหนดระยะเวลาและจัดเวลาที่ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะศึกษาชุดวิชา
เพื่ อ ให้ ส ามารถศึ ก ษารายละเอี ย ดเนื้ อ หาได้ ค รบทุ ก หน่ วยการเรีย นรู้ พร้ อ มทากิ จกรรมตามที่
กาหนดให้ทันก่อนสอบปลายภาคเรียน
4. ศึกษาเนื้อหาในชุดวิชาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้อย่างละเอียดให้เข้าใจ ทั้งในชุดวิชา
และสื่อประกอบ และทากิจกรรมที่กาหนดไว้ให้ครบถ้วน
5. เมื่อทากิจกรรมเสร็จแล้ว ผู้เรียนสามารถตรวจสอบคาตอบได้จากเฉลย/แนวตอบท้าย
ชุดวิชา หากผู้เรียนยังทากิจกรรมไม่ถูกต้อง ให้ผู้เรียนกลับไปทบทวนเนื้อหานั้นซ้า จนกว่าจะเข้าใจ
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6. เมื่อศึกษาเนื้อหาสาระครบทุกหน่วยการเรียนรู้แล้ว ให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน
ในสมุดบันทึกกิจกรรมและตรวจสอบคาตอบจากเฉลยท้ายชุดวิชาว่าผู้เรียนสามารถทาแบบทดสอบ
ได้ถูกต้องทุกข้อหรือไม่ หากข้อใดยังไม่ถูกต้อง ให้ผู้เรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาสาระในเรื่องนั้นให้
เข้าใจอีกครั้งหนึ่ง ผู้เรียนควรทาแบบทดสอบหลังเรียนให้ได้คะแนนมากกว่าแบบทดสอบก่อนเรียน
และควรได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของแบบทดสอบทั้งหมด (หรือ 24 ข้อ) เพื่อให้มั่นใจว่า
จะสามารถสอบปลายภาคผ่าน (ข้อสอบ มี 40 ข้อ)
7. หากผู้เรียนได้ ทาการศึ ก ษาเนื้ อ หาและทากิ จกรรมแล้ วยังไม่ เข้ าใจ ผู้ เรีย นสามารถ
สอบถามและขอคาแนะนาได้จากครู หรือแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมอืน่ ๆ

การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ผู้เรียนอาจศึ กษาหาความรู้เพิ่ มเติ มได้จากเหล่ งเรียนรู้ หรือ ผู้ รู้อื่ น ๆ เช่น ผู้น าชุมชน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารภัยแต่ละจังหวัด ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแต่ละภูมิภาค สานักตรวจและ
เฝ้าระวังสภาวะอากาศ การศึกษาจากอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผู้เรียนต้องวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้
1. ระหว่างภาคเรียน วัดผลจากการทากิจกรรมหรืองานที่ได้รับมอบหมายระหว่างเรียน
รายบุคคล
2. ปลายภาคเรียน วัดผลจากการทาข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
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โครงสร้างชุดวิชา
สาระการเรียนรู้
สาระการพัฒนาสังคม

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 5.1 มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครองในโลก และนามาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตเพื่อความมั่นคงของ
ชาติ
มาตรฐานการเรีย นรู้ระดั บ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและตระหนั ก เกี่ ย วกั บ ภู มิ ศ าสตร์
ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครองในท้องถิ่น ประเทศและโลก นามาปรับใช้ใน
การดาเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ เพื่อความมั่นคงของชาติ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. อธิ บ ายความหมายของภั ย แล้ ง วาตภั ย อุ ท กภั ย ดิ น โคลนถล่ ม ไฟป่ า หมอกควั น
แผ่นดินไหว และสึนามิ
2. บอกประเภทของวาตภัยและไฟป่า
3. บอกสาเหตุและปัจจัยการเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน
แผ่นดินไหว และสึนามิ
4. บอกผลกระทบที่ เกิดจากภั ยแล้ง วาตภั ย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน
แผ่นดินไหว และสึนามิ
5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า
หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิ
6.บอกห้วงเวลาการเกิดภัยแล้งในประเทศไทย
7. บอกฤดูกาลการเกิดไฟป่าในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย
8. บอกพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน
แผ่นดินไหว และสึนามิในประเทศไทย
9. บอกสัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดอุทกภัย ดินโคลนถล่ม และสึนามิ

ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 - ง

10. บอกสถานการณ์ ภั ย แล้ ง วาตภั ย อุ ท กภั ย ดิ น โคลนถล่ ม ไฟป่ า หมอกควั น
แผ่นดินไหว และสึนามิในประเทศไทย
11. บอกสถิ ติ ก ารเกิ ด ภั ย แล้ ง วาตภั ย อุ ท กภั ย ดิ น โคลนถล่ ม ไฟป่ า และสึ น ามิ ข อง
ประเทศไทย
12. บอกวิ ธี ก ารเตรีย มความพร้ อ มรั บ สถานการณ์ ก ารเกิ ด ภั ย แล้ ง วาตภั ย อุ ท กภั ย
ดินโคลนถล่ม ไฟป่า และสึนามิ
13. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน
แผ่นดินไหว และสึนามิ
14. บอกวิธีการปฏิบัติหลังเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน
แผ่นดินไหว และสึนามิในประเทศไทย
15. ระบุบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ
16. ระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ

สาระสาคัญ
ภัยธรรมชาติ เป็นภัยที่สร้างความสูญเสียและเสียหายให้มวลมนุษยชาติอย่างประมาณค่า
มิได้ ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกนี้มีหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัยอัคคีภัย
แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม ดินโคลนถล่ม รวมถึงภัยจากการสึนามิ ที่เกิดในท้องทะเล และส่งผล
ความเสียหายมายังผู้พักอาศัยใกล้ทะเล ภัยแต่ละประเภทมีความรุนแรง สร้างความเสียหายและส่ง
ผลกระทบต่อโลกมากมายแตกต่างกันออกไป ซึ่งภัยธรรมชาติส่วนใหญ่ มนุษย์ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าเกิดแล้วจะมีความรุนแรงและสร้างความเสียหายให้มากน้อยเพียงใด ถึงแม้ว่าจะมีการศึกษา
เหตุ ก ารณ์ จ ากอดี ต มาแล้ ว ก็ ต าม แต่ ก็ ไม่ ส ามารถระบุ วั น เวลาที่ จ ะเกิ ด ภั ย ได้ อ ย่ า งแม่ น ย า
การศึกษาผลของภัยแต่ละชนิดและหาทางป้องกัน แก้ไข ติดตามข่าวสาร จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือรับผิดชอบโดยตรง จึงเป็นเรื่องสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง
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ขอบข่ายเนื้อหา
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ภัยแล้ง
สาระสาคัญ
ทุกวันนี้ สภาวะของโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างรวดเร็วซึ่งจะสังเกตได้จาก
อากาศที่แปรปรวน พายุที่รุนแรงขึ้น ฝนที่ตกหนักมากขึ้นหรือฝนที่จะตกน้อยลงกว่าปกติ อากาศที่
ร้อนมากขึ้น ซึ่งก็รวมถึงการที่มีความแห้งแล้งมากขึ้นและยาวนานต่อเนื่องมากขึ้นด้วย
สาหรับ สภาวะแห้งแล้งที่ ประเทศไทยกาลังได้ป ระสบอยู่ หากเราได้ทาความรู้จักและ
เตรียมความพร้อมทีจ่ ะรับมือกับความแห้งแล้งแล้ว ก็สามารถรอดพ้นจากภัยแห้งแล้งนี้ได้
เมื่อท่านได้อ่านหนังสือเสริมความรู้เล่มนี้แล้วท่านจะได้รับความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับภัยแล้ง
ทั้งหมด ตั้งแต่สาเหตุที่เกิดภัยแล้ง ความเสียหายและผลกระทบจากภัยแล้ง ห้วงเวลาที่จะเกิดภัย
แล้งในประเทศไทย การเตรียมตัวรับกับสถานการณ์การเกิดภัยแล้ง รวมถึงวิธีปฏิบัติตนขณะเกิดภัย
แล้งและวิธีปฏิบัติหลังเกิดภัยแล้ง

ตัวชี้วัด
1. อธิบายความหมายของภัยแล้ง
2. อธิบายความหมายของฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง
3. บอกสาเหตุ และปัจจัยการเกิดภัยแล้ง
4. บอกผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง
5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง
6. บอกห้วงเวลาการเกิดภัยแล้ง และพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดภัยแล้งในประเทศไทย
7. บอกสถานการณ์การเกิดภัยแล้งในประเทศไทยและและประเทศต่างๆในโลก
8. วิเคราะห์เปรียบเทียบสถิติ การเกิดภัยแล้งของประเทศต่างๆในโลกและคาดคะเนการ
เกิดภัยแล้งในอนาคต
9. บอกวิธีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดภัยแล้ง
10.บอกวิธกี ารปฏิบัติขณะเกิดภัยแล้ง
11. บอกวิธกี ารปฏิบัติหลังเกิดภัยแล้ง
12. เสนอแนวทางการป้องกันและแนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง
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เรื่องที่ 1 ความหมายของภัยแล้ง
1.1 ความหมายของภัยแล้ง
ภัย แล้ ง คือ ความแห้งแล้ง (Dryness) ลั กษณะภู มิอ ากาศที่ มีฝนน้ อยกว่าปกติ
หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเป็นระยะเวลานานกว่าปกติ และครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง ทาให้
เกิดการขาดแคลนน้าในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานาน ๆ ความแห้งแล้ง เป็นภัยธรรมชาติประเภท
หนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจาทุกปีในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

1.2 ความหมายของฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง
ฝนแล้ง หมายถึง ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศอันเกิดจากการที่ฝนน้อยกว่าปกติ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ทาให้เกิดการขาดแคลนน้าใช้และพืช
ต่าง ๆ ขาดน้ าหล่อ เลี้ย ง ขาดความชุ่ มชื้น ทาให้ พื ชผลไม่สมบู รณ์ และไม่ เจริญ เติ บ โต ไม่ ให้ ผ ล
ตามปกติเกิดความเสียหายและเกิดความอดอยากขาดแคลนไปทั่ว ความรุนแรงของฝนแล้งขึ้นอยู่
กับความชื้นในอากาศ ความชื้นในดิน ระยะเวลาที่เกิดความแห้งแล้งและความกว้างใหญ่ของพื้นที่ที่
มี ค วามแห้ งแล้ ง ฝนแล้ ง ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายอย่ า งมาก ได้ แ ก่ ฝนแล้ งที่ เกิ ด ในช่ วงฤดู ฝ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฝนทิ้งช่วงที่ยาวนานระหว่างเดือนมิถุนายนต่อเนื่องเดือนกรกฎาคม ทาให้
พืชไร่ต่าง ๆ ที่ทาการเพาะปลูกไปแล้วขาดน้าและได้รับความเสียหายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก
ฝนแล้ง ได้แก่ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเพราะเป็นบริเวณที่อิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงใต้ เข้าไปไม่ ถึงและปี ใดไม่มี พ ายุเคลื่อ นที่ ผ่ านในแนวดั งกล่าวแล้ว จะก่อให้ เกิ ด
ฝนแล้งที่มีความรุนแรงมาก
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ฝนทิ้ งช่ว ง หมายถึง ช่วงที่ มี ปริมาณฝนตกไม่ถึ ง 1 มิล ลิเมตรติด ต่อกั น เกิน 15 วัน
ในช่วงฤดูฝน เดือนที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงสูงคือ เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม เป็นสาเหตุ
สาคัญในการเกิดไฟป่า เพราะความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ ทาให้ฝนมีปริมาณน้อยกว่าปกติและ
ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ผลที่ตามมาคือ การขาดแคลนน้า

ภาพจาก https://pixabay.com/en/drought-aridity-dry-earth-soil-780088/
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เรื่องที่ 2 ลักษณะการเกิดภัยแล้ง
จากสภาพฝนแล้งและฝนทิ้งช่วง จะเป็นสาเหตุสาคัญให้เกิดภัยแล้ง ความแห้งแล้งของ
สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ จะทาให้เกิดไฟไหม้ป่าหรือสภาพดินแห้งแตกระแหงได้

ภาพจาก https://pixabay.com/en/drought-aridity-dry-earth-soil-780088/

2.1 สาเหตุและปัจจัยการเกิดภัยแล้ง
ปั จ จั ย ที่ ท าให้ เกิ ด ภั ย แล้ ง เกิ ด ขึ้ น จากสาเหตุ ห ลายประการ ทั้ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น เองโดย
ธรรมชาติและจากการกระทาของมนุษย์
2.1.1 โดยธรรมชาติ
1) การเปลี่ ย นแปลงอุ ณ หภู มิ โ ลกคื อ บรรยากาศของโลก เป็ น สิ่ ง ที่
เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา (Dynamic) ภูมิอากาศของโลกจึงมีการเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงเวลาสั้นบ้าง
ยาวบ้ าง ขึ้ น อยู่ กั บ ปั จ จัย สาเหตุ น านาประการ ตั วอย่ างเช่ น การระเบิ ด ของภู เขาไฟท าให้ เกิ ด
การเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อ ากาศเพี ย งช่ วงเดื อ นหรือ ปี การพุ่ งชนของอุ ก าบาตทาให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงหลายสิบปี การเพิ่มขึ้นของมลภาวะทางอากาศก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนับศตวรรษ
การเปลี่ยนแปลงของกระแสน้าในมหาสมุทรและขนาดของแผ่นน้าแข็งตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
ของวงโคจรโลก
2) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ คือ
การเปลี่ยนแปลงการกระจายทางสถิติของรูปแบบสภาพอากาศ เมื่อสภาพอากาศเฉลี่ยหรือความ
แปรผั นของเวลาของสภาพอากาศเกี่ ยวกับ ภาวะเฉลี่ยที่ กินเวลานานหลายสิ บปี ถึงหลายล้านปี
อาจมีการเปลี่ยนแปลงคือ มีเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วมากขึ้นหรือน้อยลง การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศมีสาเหตุจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น กระบวนการชีวนะ ความแปรผันของรังสีดวงอาทิตย์
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ที่โลกได้รับ การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค และการปะทุของภูเขาไฟ กิจกรรมบางอย่างของมนุษย์
ยังถูกระบุว่าเป็นสาเหตุสาคัญของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศล่าสุดมักเรียกว่า “โลกร้อน”
3) การเปลี่ยนแปลงของระดับน้าทะเล คือ ระดับน้าทะเลที่เพิ่มขึ้น บ่งชี้
การเปลี่ยนแปลงอากาศเมื่ออุณหภูมิมหาสมุทรสูงขึ้น ได้ส่งผลให้ระดับน้าทะเลที่สูงขึ้น หรือเรียกว่า
Sea Level Rise มาจาก 2 สาเหตุห ลัก คื อ การขยายตัวของมวลน้าทะเลจากที่ อุณ หภู มิสูงขึ้ น
(ประมาณร้อยละ 30) และการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้าทะเล เนื่องจากการละลายของธารน้าแข็ง
บนแผ่นดินและการละลายของน้าแข็งขั้วโลก (ประมาณร้อยละ 55)
4) ภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย คือ ภัยจากลม หรือ พายุที่มีความรุนแรงจน
ทาให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงในวงกว้าง คาว่า วาตภัย เกิดจากคาสองคามาผสมกัน คือคาว่า
วาต ที่แปลว่า ลม และคาว่า ภัย ที่แปลว่า อันตรายวาตภัย สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ
เช่น เกิดพายุหมุนเขตร้อน เช่น พายุไต้ฝุ่นและพายุโซนร้อน โดยเมื่อเกิดพายุ จะทาให้เกิดลมแรง
สามารถพัดให้บ้านเรือนเสีย หาย ต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่น ป้ายโฆษณาพังถล่ม ซึ่ง เกิดอันตราย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน แต่ถ้าพายุดังกล่าวเกิดในทะเล จะทาให้เกิดฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงพัดถล่ม
ชายฝั่ ง ซึ่ ง สามารถท าให้ สิ่ งปลู ก สร้างที่ อ ยู่ ช ายฝั่ ง เรื อ ประมงหรือ เรื อ ประเภทอื่ น ๆ เสี ย หาย
ในบางครั้งพบว่าเรือขนาดใหญ่พลิกคว่าได้
แผ่นดินไหว คือ เป็นปรากฏการณ์สั่นสะเทือนหรือเขย่าของพื้นผิ วโลก เพื่อปรับตัวให้
อยู่ ในสภาวะสมดุ ล ซึ่ งแผ่ น ดิ น ไหวสามารถก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายและภั ย พิ บั ติ ต่ อ บ้ านเรือ น
ที่ อ ยู่ อ าศั ย สิ่ ง มี ชี วิ ต ส่ ว นสาเหตุ ข องการเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวนั้ น ส่ ว นใหญ่ เกิ ด จาก ธรรมชาติ
โดยแผ่นดินไหวบางลักษณะ สามารถเกิดจากการกระทาของมนุษย์ได้ แต่มีความรุนแรงน้อยกว่าที่
เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติ แผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่น
เปลือกโลก (แนวระหว่างรอยต่อธรณีภาค) ทาให้ เกิดการเคลื่อนตัวของชั้นหิ นขนาดใหญ่ เลื่อน
เคลื่อนที่ หรือแตกหักและเกิดการโอนถ่ายพลังงานศักย์ ผ่านในชั้นหินที่อยู่ติดกัน พลังงานศักย์นี้
อยู่ในรูปคลื่นไหวสะเทือน
2.1.2 จากการกระทาของมนุษย์
1) การทาลายชั้นโอโซน ชั้นโอโซนเป็นส่วนหนึ่งชั้นบรรยากาศของโลกที่
ประกอบด้ วยโอโซนในปริม าณมาก ชั้ น โอโซนช่ วยดู ด ซั บ รังสี อั ล ตราไวโอเลตจากดวงอาทิ ต ย์
ประมาณร้อยละ 97-99 ของรังสีทั้งหมดที่แผ่มายังโลก
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โอโซน คือ รูปแบบพิเศษของออกซิเจนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ในชั้นของ
บรรยากาศชั้นบน ๆ ชั้นโอโซนนี้มีความสาคัญและมีประโยชน์ต่อโลก ชั้นโอโซนอยู่ห่างจากผิวโลก
ประมาณ 20 ไมล์ โดยอยู่ในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ ชั้นโอโซนจะช่วยป้องกันไม่ให้รังสีอุลตรา
ไวโอเล็ตจากดวงอาทิตย์ส่องมาถึงโลกของเรา ดวงอาทิตย์ทาให้ชีวิตบนโลกดารงอยู่ได้ ความอบอุ่น
และพลังงานของดวงอาทิตย์ ส่งผลต่อดิน น้า อากาศ และสิ่งมีชีวิตทุกอย่าง แต่ดวงอาทิตย์ทาให้
เกิดรังสีที่เป็น อันตรายต่อชีวิตด้วย ชั้นโอโซนมีความสาคัญ อย่างยิ่ง เพราะทาหน้าที่เป็ นเกราะ
คุ้มกัน ปกป้องพืชและสัตว์จากรังสีที่เป็นอันตรายของดวงอาทิตย์ ดังนั้นเมื่อใดที่โอโซนบางลงเราก็
ได้ รั บ การปกป้ อ งน้ อ ยลงด้ วย เราเรีย กรังสี ที่ เป็ น อั น ตรายจากดวงอาทิ ต ย์ ว่ า อุ ล ตราไวโอเล็ ต
เป็นรังสีที่ไม่สามารถมองเห็นได้ หากมีปริมาณน้อยรังสีอุลตราไวโอเล็ตจะปลอดภัยและมีประโยชน์
โดยช่วยให้ร่างกายของเราได้รับวิตามินอี แต่ ถ้าเราได้รับรังสีอุลตราไวโอเล็ตที่มากเกินไป จะเป็น
สาเหตุให้ผิวหนังอักเสบเนื่องจากแพ้แดดได้ นอกจากนี้รังสีอุลตราไวโอเล็ตปริม าณมาก ยังทาลาย
พืชในไร่และต้นพืชเล็ก ๆ ในทะเลซึ่งเป็นอาหารของปลา
2) ผลกระทบของภาวะเรือนกระจก
ปรากฏการณ์ เรื อ นกระจก คื อ ปรากฏการณ์ ที่ โลกมี อุ ณ หภู มิ สู ง ขึ้ น
เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงความยาวคลื่นอินฟาเรดที่สะท้อนกลับ ถูกดูดกลืนโดยโมเลกุล
ของไอน้า คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และไนตรัสออกไซด์ ในบรรยากาศ ทาให้โมเลกุลเหล่านี้มี
พลังงานสูงขึ้น มีการถ่ายเทพลังงานซึ่งกันและกันทาให้อุณหภูมิชั้นบรรยากาศสูงขึ้น การถ่ายเท
พลั งงานและความยาวคลื่ น ของโมเลกุ ล ต่ อ ๆ กั น ไปในบรรยากาศ ท าให้ โมเลกุ ล เกิ ด การสั่ น
การเคลื่อนไหวตลอดเวลาและมาชนถูกผิวหนังของเราทาให้เรารู้สึกร้อน
3) การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม (industrial development) หมายถึ ง
การทาให้ภาคอุตสาหกรรมเจริญเติบโต (growth) หรือขยายตัว (expand) และมีการใช้เทคโนโลยี
การผลิตเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดมลภาวะทางอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอาจจะเกิด
สภาวะโลกร้อนได้
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4) การตัดไม้ทาลายป่า
การทาลายป่า คือ สภาวะของป่าตามธรรมชาติที่ถูกทาลายโดยการตัด
ไม้และการเผาป่า เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น การนาต้นไม้และถ่านไม้มาใช้หรือ เพื่อจาหน่าย
การตัดไม้โดยไม่ปลูกทดแทนด้วยจานวนที่เพียงพอ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัย ต่อความ
หลากห ลายทางชี ว ภ าพ และปั ญ หาความแห้ ง แล้ ง ซึ่ ง ส่ ง ผลเสี ย ต่ อ การกั ก เก็ บ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยพืช พื้นที่ป่าที่ถูกทาลายโดยมากจะเกิดความเสียหายจาก
การพังทลายของหน้าดิน และคุณภาพของดินจะลดลงกลายเป็นที่ดินที่ทาประโยชน์มิได้

ภาพจาก https://pixabay.com/en/drought-aridity-dry-earth-soil-780088/

ในประเทศไทย ภัยแล้งเกิดจากสาเหตุหลักๆ 4 ประการ
1. ปริ ม าณฝนตกน้ อ ยเกิ น ไปเกิ ด สภาวะฝนทิ้ ง ช่ ว งติ ด ต่ อ กั น เป็ น เวลานานหรื อ
การกระจายน้าฝนที่ตกไม่สม่าเสมอตลอดทั้งปี ซึ่งกรณีหลังจะทาให้การขาดแคลนน้าเป็นบางช่วง
หรือบางฤดูกาลเท่านั้น แต่ถ้าหากฝนตกน้อยกว่าอัตราการระเหยของน้าก็จะทาให้บริเวณนั้นเกิด
สภาพการขาดแคลนน้าที่ต่อเนื่องอย่างถาวร
2. ขาดการวางแผนในการใช้น้าที่ดี เช่น ไม่จัดเตรียมภาชนะหรืออ่างเก็บน้ารองรับ
น้าฝนที่ตกเพื่อนาไปใช้ในช่วงขาดแคลนน้า
3. ลักษณะภูมิประเทศไม่อานวยจึงทาให้บริเวณนั้นไม่มีแหล่งน้าธรรมชาติขนาดใหญ่
และถาวรหรืออยู่ใกล้ภูมิประเทศลาดเอียงและดินไม่อุ้มน้า จึงทาให้การกักเก็บน้าไว้ใช้ทาได้ยาก
เช่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
4. พืชพันธุ์ธรรมชาติถูกทาลายโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้าลาธาร
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2.2 ผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง
ภัยแล้งในประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงกับการเกษตรและแหล่งน้า เนื่องจาก
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ภัยแล้งจึงส่งผล
เสียหายต่อการเกษตร เช่น พื้นดินขาดความชุ่มชื้น พืชขาดน้า พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตที่
ได้มีคุณภาพต่า รวมถึงปริมาณลดลง ส่วนใหญ่ภัยแล้งที่มีผลต่อการเกษตร มักเกิดในฤดูฝนที่มีฝน
ทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ฉะนั้นจึงเกิดผลกระทบด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.2.1 ด้ า นเศรษฐกิ จ สิ้ น เปลื อ งและสู ญ เสี ย ผลผลิ ต ด้ า นเกษตร ปศุ สั ต ว์ ป่ า ไม้
การประมง เศรษฐกิ จ ทั่ ว ไป เช่ น ราคาที่ ดิ น ลดลง โรงงานผลิ ต เสี ย หาย การว่ า งงานสู ญ เสี ย
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่งผลให้รายได้ของประเทศลดลงก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ
2.2.2 ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสัตว์ต่าง ๆ ทาให้ขาดแคลนน้า เกิดโรคกับสัตว์
สูญเสียความหลากหลายพันธุ์ รวมถึงผลกระทบด้านอุทกวิทยา ทาให้ระดับและปริมาณน้าลดลง
พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าลดลง ความเค็ ม ของน้ าเปลี่ ย นแปลง ระดั บ น้ าในดิ น เปลี่ ย นแ ปลง คุ ณ ภาพน้ า
เปลี่ยนแปลง เกิดการกัดเซาะของดิน ไฟป่าเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพอากาศและสูญเสียทัศนียภาพ
เป็นต้น
2.2.3 ด้านสังคม เกิดผลกระทบในด้านสุขภาพอนามัย เกิดความขัดแย้งในการใช้น้า
และการจัดการคุณภาพชีวิตลดลง
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2.3 ห้วงเวลาการเกิดภัย และพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดภัยแล้งในประเทศไทย
ห้วงเวลาการเกิดภัยและพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดภัยแล้งในประเทศไทย ช่วงฤดูหนาว
ต่อเนื่องถึงฤดูร้อน ซึ่งเริ่มจากครึ่งหลังของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป บริเวณประเทศไทย ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก จะมีปริมาณฝนลดลงเป็นลาดับ จนกระทั่ง
เข้าสูฤ่ ดูฝนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป ซึ่งภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเป็นประจาทุกปี
ตารางแสดงห้วงเวลาการเกิดภัยแล้งและพื้นที่เสี่ยงภัย
ภาค/

ใต้
เหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือ

กลาง

ตะวันออก

ฝัง่
ตะวันออก

ฝัง่
ตะวันตก

ม.ค.

-

-

-

-

-

ฝนแล้ง

ก.พ.

-

ฝนแล้ง

ฝนแล้ง

-

-

ฝนแล้ง

มี.ค.

ฝนแล้ง

ฝนแล้ง

ฝนแล้ง

ฝนแล้ง

ฝนแล้ง

ฝนแล้ง

เม.ย.

ฝนแล้ง

ฝนแล้ง

ฝนแล้ง

ฝนแล้ง

-

ฝนแล้ง

พ.ค.

-

-

-

-

-

ฝนแล้ง

มิ.ย.

ฝนทิ้งช่วง

ฝนทิง้ ช่วง

ฝนทิ้งช่วง

ฝนทิ้งช่วง

-

-

ก.ค.

ฝนทิ้งช่วง

ฝนทิ้งช่วง

ฝนทิ้งช่วง

ฝนทิ้งช่วง

-

-

เดือน
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เรื่องที่ 3 สถานการณ์การเกิดภัยแล้งในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก
ประเทศไทยไม่ ใ ช่ ป ระเทศเดี ย วที่ ก าลั ง ประสบภั ย แล้ ง ครั้ ง ร้ า ยแรงที่ สุ ด ในรอบ
หลายทศวรรษ หลายประเทศทั่วโลกก็กาลังต่อสู้กับวิกฤตขาดแคลนน้า ไฟป่าที่ รุนแรงมากขึ้น
ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเกิดภัยแล้ง
3.1 สถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทย
สถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบัน เป็นผลมาจากปริมาณน้าต้นทุนในเขื่อนหลายแห่งต่า
ประกอบกับภาวะฝนทิ้งช่วง ซึ่งในเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนเมษายน 2557 มีจังหวัดที่ได้รับ
ผลกระทบและประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภัยแล้ง ทั้งหมด 44 จังหวัด 311
อาเภอ 1,927 ตาบล 18,355 หมู่บ้าน แบ่งเป็นภาคเหนือ 13 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10 จังหวัด ภาคกลาง 7 จังหวัด ภาคตะวันออก 7 จังหวัด และภาคใต้ 7 จังหวัด โดยปัจจัยหลัก
ที่ทาให้เกิดภาวะแล้งคือปริมาณฝน ที่ถึงแม้ว่าปริมาณฝนสะสมทั้งประเทศในปี พ.ศ. 2556 จะสูง
กว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 14 แต่กลับพบว่ามีฝนที่ตกบริเวณพื้นที่รับน้าของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์
ค่อนข้างน้อยที่สุดในรอบ 10 ปี ซึ่งรวมถึงน้อยกว่าปี พ.ศ. 2548 และ 2553 ที่ประเทศไทยเกิด
ภัยแล้งรุนแรง
สาหรับในปี พ.ศ. 2558 มีพื้ น ที่ ประสบภั ยกว่า 20 จังหวัด ทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ทาง
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นส่วนใหญ่ เช่น จังหวัดนครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์
ตาก น่าน ลพบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมิ สกลนคร อานาจเจริญ สุรินทร์ เป็นต้น เนื่องจาก
ภัยแล้งนี้เกิดขึ้นช่วงกลางฤดูฝน คือตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม โดยรับอิทธิพล
จากความแปรปรวนสภาพภู มิ อ ากาศโลก จึ ง เรี ย กอี ก นั ย หนึ่ ง ว่ า เป็ น “ภั ย แล้ ง นอกฤดู ก าล”
ซึ่งภั ยแล้ งในลั ก ษณะปั จ จุ บั น ท าให้ ป ริ ม าณฝนเฉลี่ ย ทั้ งประเทศต่ ากว่าค่ าปกติ ราวร้อ ยละ 46
ปริมาณน้าต้นทุนทั้งประเทศค่อนข้างต่าอยู่ที่ราวร้อยละ 45 ของปริมาณความจุเขื่อนทั้งประเทศ
3.2 สถานการณ์การเกิดภัยแล้งในประเทศต่าง ๆ ในโลก
เนื่ อ งจากสภาพอากาศที่ เปลี่ ย นแปลงความแห้ ง แล้ ง ที่ เริ่ ม ทวี ค วามรุ น แรงขึ้ น
ประเทศต่าง ๆ ในโลกที่กาลังเผชิญ ความแห้งแล้งครั้งร้ายแรงซึ่งเป็นสถิติจากการรวบรวมของ
ยูเอสเอทูเดย์ ได้แก่ บราซิล มลรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้และเกาหลีเหนื อ
ในรอบ 100 ปีประเทศยุโรปตอนใต้ เช่น สเปน และโปรตุเกส ก็ประสบกับปัญหาไฟป่าที่รุนแรง
อย่างแสนสาหัสและนักวิทยาศาสตร์ยังคงคาดการณ์ว่า ปัญหาดังกล่าวจะยังคงดาเนินต่อไปและ
อาจเพิ่มระดับความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ
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สถานการณ์ภัยแล้งในแอฟริกา
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ปั ญ หาภั ยแล้ งในแอฟริก า ก าลังกระทบกั บ ชีวิต ประชาชนในภู มิภ าคกว่า 10 ล้านคน
บางพื้ น ที่ ต้ อ งโยกย้ ายจนต้ อ งไปอาศั ย รวมกั น อยู่ในค่ ายอพยพอย่ างแออั ด พื้ น ที่ ข องแอฟริก า
ตะวันออก กาลังประสบกับปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงที่สุด ในรอบ 60 ปี ส่งผลให้ชีวิตของผู้คนกว่า 10
ล้านคนตกอยู่ความเสี่ยง โดยภัยแล้งกระทบโดยตรงกับพืชผลทางการเกษตร เกิดการขาดแคลน
อาหารในบางพื้นที่ของเอธิโอเปีย เคนย่า ดิบูติ และโซมาเลีย
สถานการณ์ภัยแล้งในสหรัฐอเมริกา
ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาได้แผ่ขยายพื้นที่ไปในวงกว้างถือเป็นพื้นที่กว่าครึ่งของทวีป
อเมริ ก าสหรัฐฯ เคยเผชิ ญ หน้ ากั บ ภั ย แล้ งรุ น แรงมาแล้ วในช่ ว งปี ค.ศ. 1930 และ ค.ศ. 1950
อย่ า งไรก็ ต ามสถานการณ์ ภั ย แล้ ง ของสหรั ฐ ฯ รายงานประเมิ น ความแห้ ง แล้ ง ประจ าเดื อ น
แห่งนอร์ทคาโรไลน่า เปิดเผยว่า พื้นที่ร้อยละ 55 ของสหรัฐอเมริกาประสบภาวะแห้งแล้งรุนแรง
นับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานักภูมิศาสตร์ได้เปรียบเทียบความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นใน
สหรัฐฯ ปัจจุบันเทียบกับความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นเมื่อ 12 ปีที่ผ่านมา พบว่า ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปีนี้
เกิดขึ้นเร็วผิดปกติเพราะเกิดเพียงแค่ช่วงเวลาไม่กี่เดือนซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องใช้เวลาในการก่อตัว
หลายฤดูกาลหรือหลายปี
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3.3 สถิติการเกิดภัยแล้งในประเทศต่าง ๆ ของโลก
ความแห้ งแล้ ง ได้ เกิ ด ขึ้ น ในหลายพื้ น ที่ ข องโลก รวมทั้ ง ประเทศไทยและนั บ วั น จะ
ทวีความรุนแรงมากขึ้น บริเวณพื้นที่ที่เกิดและช่วงเวลาที่เกิ ดก็ยาวนานมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ภัย
แล้งในประเทศจีน แม่น้าฉางเจียงและแม่น้าหวางเหอ ซึ่งเป็นแม่น้าสายหลักของประเทศ มีระดับ
น้าลดลงอย่างผิดปกติ ส่งผลให้ประเทศจีนหลายล้านคนขาดแคลนน้าในการอุปโภคบริโภคและยังมี
อีกหลายประเทศที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนี้ ดังตารางที่สรุปให้เห็นอย่างชัดเจน ดังนี้
Top 10 Disasters Reported ( รายงาน 10 อันดับภัยพิบัติ)
Drought Affected People
Statistics

Year

Affected

(ปีที่)

(ได้รับผลกระทบ/คน)

Cuba (ประเทศคิวบา)

2015

1,000,000

India (ประเทศอินเดีย)

2015

425,000,000

India (ประเทศอินเดีย)

2002

300,000,000

India (ประเทศอินเดีย)

1987

300,000,000

India (ประเทศอินเดีย)

1982

100,000,000

China (ประเทศจีน)

1994

82,000,000

China (ประเทศจีน)

2002

60,000,000

India (ประเทศอินเดีย)

2000

50,000,000

China (ประเทศจีน)

1988

49,000,000

China (ประเทศจีน)

2003

48,000,000

Iran (ประเทศอิหร่าน)

1999

37,000,000

Kenya (ประเทศเคนยา)

1999

23,000,000

(สถิติภัยแล้งที่ส่งผลต่อจานวนมนุษย์)

สื่ อ ต่ างประเทศรายงานว่ า อุ ณ หภู มิ ค วามร้อ นของโลกได้ ท าลายสถิ ติ ค รั้ งใหม่ โดยใน
การตรวจวั ด รายเดื อ นพบว่ า เดื อ นที่ มี อุ ณ หภู มิ เฉลี่ ย สู ง สุ ด เท่ า ที่ เคยมี ก ารตรวจวั ด มา อยู่ ใน
ปี พ.ศ. 2558 นี้ถึง 4 เดือนด้วยกัน คือ กุมภาพั นธ์ มีนาคม พฤษภาคม และมิถุนายนที่ผ่านมา
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เป็ น ความร้อ นที่ ท าลายสถิ ติ ในรอบระยะเวลามากกว่า 135 ปี สถิ ติ ข ององค์ ก ารบริห ารสมุ ท ร
ศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (โนอา) ชี้ว่า ครึ่งแรกของปีนี้โลกเผชิญอุณหภูมิความ
ร้อนสูงที่สุดและมีแนวโน้มว่าจะยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปปรากฏการณ์ “เอลนิโญ” ซึ่งอุณหภูมิผิวน้า
ทะเลของมหาสมุ ท รแปซิ ฟิ ก ตะวั น ออกพุ่ ง สู ง ขึ้ น มากจนเรี ย กได้ ว่ า เป็ น Monster El Nino ที่
สามารถก่ อ มหั น ตภั ย ความร้อ นอย่ า งที่ ไม่ เคยเป็ น มาก่ อ น จากสถิ ติ ข้ อ มู ล ที่ มี ก ารบั น ทึ ก เป็ น
รายเดือนนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2423 ชี้ว่า ปีที่จัดได้ว่ามีอุณหภูมิความร้อนทั้งบนบกและในทะเลสูงที่สุด
นั้ น มี 14 ปี ที่ อ ยู่ ในศตวรรษที่ 21 และปี พ.ศ. 2558 จะเป็ น ปี ที่ โลกได้ เห็ น สถิ ติ ใหม่ โดยเดื อ น
มิถุนายนปีนี้เป็นเดือนทีร่ ้อนที่สุด ทาลายสถิติเดิม คือ เดือนมิถุนายน 2541
สานักงานพยากรณ์อากาศแห่งชาติของสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าอุณหภูมิน้าทะเลที่อุ่นกว่า
ปกติของปรากฏการณ์ เอลนิโญ ในเวลานี้มีแนวโน้มความเป็นไปได้ถึงร้อยละ 90 ว่าจะลากยาวไป
จนถึงฤดูหนาวปี พ.ศ. 2559 ส่วนความเป็นไปได้ที่ว่าอาจร้อนเช่นนี้ไปเพียงแค่ฤดูใบไม้ผลิปีหน้านั้น
ก็สูงถึงร้อยละ 80
ปรากฏการณ์ เอลนิโญ สามารถส่งผลต่อสภาพดินฟ้าอากาศแตกต่างกันไปในหลายพื้นที่
เช่นภัยแล้งรุนแรงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย ขณะเดียวกันอาจก่อให้เกิดพายุและ
ฝนกระหน่ารุนแรงรวมทั้งน้าท่วมฉับพลันในทวีปอเมริกา ผลกระทบรุนแรงที่สุดของเอลนิโญเกิดขึ้น
ในปี พ.ศ. 2540-2541 แต่นักวิเคราะห์ให้จับตาสิ่งที่กาลังเกิดขึ้นในปีนี้ไว้เช่นกันเนื่องจากเชื่อว่า
แนวโน้มอุณหภูมิที่สูงขึ้นกาลังจะสร้างสถิติใหม่หลายประเทศในซีกโลกใต้ เช่น นิวซีแลนด์ รัฐบาล
ได้ ป ระกาศเตื อ นเกษตรกรให้ พ ร้ อ มรั บ มื อ สภาวะอากาศที่ จ ะท าให้ ผ ลผลิ ต ลดน้ อ ยลงและ
สถานการณ์ดังกล่าวก็ทาให้ราคาพืชผลบางประเภท อาทิ ข้าวสาลี ข้าวโพดและถั่วเหลือง ปรับ
ราคาขยับสูงขึ้นส่วนออสเตรเลียซึ่งกาลังมีความกังวลเกี่ยวกับภัยแล้งเช่นกันมีรายงานการวิเคราะห์
ของธนาคารแห่งชาติออสเตรเลีย กล่าวว่าผลผลิตข้าวสาลีในปีนี้อาจจะลดลงถึง ร้อยละ 50 ทั้งนี้
ออสเตรเลียเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่ของโลก
ส่ ว นความเป็ น ไปได้ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในแหล่ ง เกษตรกรรมที่ ส าคั ญ แหล่ ง อื่ น ๆ ของโลก
ท่ามกลางปรากฏการณ์ “ซูเปอร์เอลนิโญ” ในปีนี้นั้น นักวิเคราะห์ยกตัวอย่าง เช่น อินเดียอาจจะมี
ผลผลิตข้าวและน้าตาลลดลงเนื่องมาจากภัยแล้ง ส่วนบราซิลที่จะเผชิญสภาพอากาศร้อน ผลผลิต
กาแฟอาจลดลง ส่วนชิลีซึ่งเป็นแหล่งผลิตทองแดงอาจเผชิญพายุฝนกระหน่าและน้าท่วมเหมืองเป็น
ผลให้ความสามารถในการผลิตและส่งออกทองแดงในปีนี้ลดลงไปด้วย
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เรื่องที่ 4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง
การป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้งนั้น ต้องเตรียมความพร้อมตั้ง
รับสถานการณ์ ที่อ าจจะเกิดขึ้น และการปฏิ บัติต นขณะเกิดภั ยแล้ง รวมทั้ งการช่วยเหลือฟื้ น ฟู
ภายหลังเกิดภัยแล้ง
4.1 การเตรียมความพร้อม
การเตรียมตัวเพื่อรับสถานการณ์การเกิดภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นดังนี้
4.1.1 เตรียมกักเก็บน้าสะอาดเพื่อการบริโภคให้เพียงพออย่ารีรอมิฉะนั้นจะไม่มี
น้าให้เก็บ

4.1.2 ขุดลอกคู คลอง และบ่อน้าบาดาล เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้า

4.1.3 วางแผนการใช้น้าอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้าใช้ตลอดช่วงภัยแล้ง
4.1.4 เตรียมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอน้าบริโภคและการดับไฟป่า
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4.1.5 ปลูกหญ้าแฝกรอบ ๆ ต้นไม้ผล หรือรอบแปลงปลูกผัก ตัดใบหญ้าแฝกในช่วง
ฤดูแล้ง ลดการคายน้า ลดการใช้น้าของหญ้าแฝก และนาใบมาใช้คลุมโคนต้นไม้และแปลงผัก

4.2 การปฏิบัติขณะเกิดภัยแล้ง
ขณะที่เกิดภัยแล้ง เราจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
4.2.1. การใช้น้าเพื่อการเกษตร ควรใช้ช่วงเช้า และเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยน้า
4.2.2 การใช้น้าจากฝักบัวเพื่อชาระร่างกายจะประหยัดน้ามากกว่าการตักอาบ
4.2.3 กาจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบที่พัก เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า และการลุกลาม
4.3 การช่วยเหลือและฟื้นฟูภายหลังการเกิดภัยแล้ง
หลังจากการเกิดภัยแล้ง เราจะต้องเตรียมตัวและปฏิบัติดังต่อไปนี้
4.3.1. ติดตามสภาวะอากาศ ฟังคาเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา
4.3.2. ไม้ผล คลุมโคนต้นด้วยฟางเปลือกถั่วเศษใบไม้ ใบหญ้า ปลูกพืชตระกูลถั่วรอบ
บริเวณโคนต้น โดยเริ่มคลุมในช่วงปลายฤดูฝน หรือช่วงต้นฤดูแล้ง พืชผัก คลุมด้วยฟางข้าว แกลบ
สด พลาสติก เป็นต้น
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
วาตภัย
สาระสาคัญ
วาตภั ย เป็ น ภั ย ที่ เกิ ด จากพายุ แ รงลมซึ่ งสร้า งความเสี ย หายและเป็ น อั น ตรายต่ อ ชี วิ ต
สิ่งแวดล้อมและทาให้เกิดอุทกภัยตามมา ซึ่งพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นจะอยู่ในรัศมี 50- 100 กิโลเมตรจาก
แนวศูนย์กลางการเคลื่อนที่ของพายุ สาหรับในประเทศไทยมีโอกาสเกิดพายุทั้งทางฝั่งทะเลจีนใต้
และฝั่งทะเลอันดามัน จากในอดีตถึงปัจจุบันพายุที่ก่อ ความเสียหายอย่างมากมายให้แก่ประเทศ
ต่ า ง ๆ ในโลก ได้ แ ก่ พายุ โ ซนร้อ น “แฮเรี ย ต” และพายุ ไต้ ฝุ่ น “เกย์ ” พายุ ไซโคลน “ซิ ดร์ ”
พายุไซโคลน “นาร์กีส” พายุเฮอริเคน “ซาเวอร์” และพายุหิมะรุนแรง จากสถานต่าง ๆ เหล่านี้
จะช่วยให้เราตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นและพร้อ มที่จะเตรียมตัวป้องกันและแก้ปัญหา
ก่อนที่ภัยนี้มาเยือน

ตัวชีว้ ัด
1. บอกความหมายของวาตภัย
2. บอกประเภทของวาตภัย
3. บอกสาเหตุ และปัจจัยการเกิดวาตภัย
4. บอกผลกระทบที่เกิดจากวาตภัย
5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากวาตภัย
6. บอกพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดวาตภัยในประเทศไทย
7. บอกสถานการณ์วาตภัยในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก
8. วิเคราะห์เปรียบเทียบสถิติการเกิดวาตภัยในประเทศต่าง ๆ ในโลก และคาดคะเน
การเกิดวาตภัยในอนาคต
9. บอกวิธีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดวาตภัย
10.บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดวาตภัย
11.บอกวิธีการปฏิบัติตนหลังเกิดวาตภัย
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ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความหมายและประเภทของวาตภัย
1.1 ความหมายของวาตภัย
1.2 ประเภทของวาตภัย
เรื่องที่ 2 ลักษณะการเกิดวาตภัย
2.1 สาเหตุและปัจจัยการเกิดวาตภัย
2.2 ลักษณะการเกิดวาตภัยประเภทต่าง ๆ
2.3 ผลกระทบจากวาตภัย
2.4 พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดวาตภัยในประเทศไทย
2.5 ระดับพื้นที่เสี่ยงวาตภัย
เรื่องที่ 3 สถานการณ์วาตภัย
3.1 สถานการณ์การเกิดวาตภัยในประเทศไทย
3.2 สถานการณ์การเกิดวาตภัยในเอเชีย
3.3 สถานการณ์การเกิดวาตภัยในทวีปยุโรป
3.4 สถานการณ์การเกิดวาตภัยในทวีปอเมริกาเหนือ
3.5 สถิติการเกิดวาตภัยในประเทศไทย
เรื่องที่ 4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากวาตภัย
4.1 การเตรียมการก่อนและขณะเกิดวาตภัย
4.2 ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดวาตภัย

เวลาที่ใช้ในการศึกษา 15 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู้
1. ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3
3. เว็บไซต์เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ
4. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น วารสาร จุลสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ ใบปลิว เป็นต้น
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เรื่องที่ 1 ความหมายของวาตภัย
1.1 ความหมายของวาตภัย
วาตภัย หมายถึง ภัยที่เกิดขึ้นจากพายุ ลมแรง จนทาให้เกิดความเสียหายและเป็น
อันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สิน อาคารบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงต้นไม้ พืชผักต่าง ๆ นอกจากนี้
ยังทาให้เกิดอุทกภัยตามมาอีกด้วย
1.2 ประเภทของวาตภัย
สาหรับในประเทศไทยการเกิด วาตภัยหรือพายุลมแรง ส่ วนใหญ่ มีสาเหตุมาจาก

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ความแรงลมตั้งแต่ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปที่ทาความเสียหายและ
เป็ น อั น ตรายต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น วาตภั ย แบ่ งเป็ น 3 ประเภท ได้ แ ก่ พายุ ฝ นฟ้ า คะนอง
พายุหมุนเขตร้อนและพายุทอร์นาโด
1.2.1 พายุฝนฟ้าคะนอง เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเหนือพื้นผิวโลก
ในแต่ละพื้นที่จะเป็นไปตามฤดูกาล บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรมีสภาพอากาศในเขตร้อนจึงมีอากาศ
ร้ อ น อบอ้ า ว ซึ่ ง เอื้ อ ต่ อ การก่ อ ตั ว ของพายุ ฝ นฟ้ า คะนองได้ ต ลอดปี พายุ นี้ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในช่ ว ง
ฤดูร้อน มักจะเกิดในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน พายุประเภทนี้เกิดขึ้นบ่อยในภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะเกิดน้อย สาหรับภาคใต้ก็อาจเกิดพายุ
ประเภทนีไ้ ด้แต่ไม่บ่อยนัก
1.2.2 พายุหมุนเขตร้อนหรือพายุไซโคลน เกิดในฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึง
เดือนตุลาคม พายุนี้เกิดในมหาสมุทรแปซิฟิ กด้านตะวันตกและด้านใต้ หรือทะเลจีนใต้แล้วเคลื่อน
เข้าสู่ฝั่งทวีป โดยจะมีผลกระทบต่ อลมฟ้าอากาศของประเทศไทย คือ ทาให้เกิดคลื่นสูงใหญ่ใน
ทะเลและน้าขึ้นสูง พายุนี้มีชื่อเรียกตามขนาดความรุนแรงของลมใกล้ บริเวณศูนย์กลางของพายุ
ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับตาเป็นวงกลม เรียกว่า “ตาพายุ” ที่ทวีกาลังแรงขึ้นเป็นลาดับ จากดีเปรสชั่น
เป็นพายุโซนร้อน และพายุไต้ฝุ่นโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาความรุนแรงของวาตภัย ดังนี้
ชนิดของพายุ

ความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลาง

ดีเปรสชั่น

33 นอต (62 กิโลเมตร/ชั่วโมง)

โซนร้อน

34-63 นอต (63-117 กิโลเมตร/ชั่วโมง)

ไต้ฝุ่น

64-129 นอต (118-239 กิโลเมตร/ชั่วโมง)
ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภยั ธรรมชาติ 3 - 19

การตั้งชื่อพายุที่มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุม ากกว่า 33 นอต หรือ 63
กิโลเมตรต่อชั่วโมง (พายุโซนร้อน) นั้น แต่ก่อนถูกกาหนดโดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ซึ่งจัด
รายชื่อที่ใช้เรียกพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกไว้เป็นสากล
กระทั่งปี พ.ศ. 2543 เริ่มมีระบบการตั้งชื่อพายุเป็นภาษาพื้นเมือง โดยคณะกรรมการพายุ
ไต้ฝุ่นขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ที่ประกอบด้วยประเทศและดินแดนต่าง ๆ รวม 14 แห่ง ได้แก่
กัม พู ช า จีน เกาหลี เหนื อ ฮ่ องกง ญี่ ปุ่ น ลาว มาเก๊ า มาเลเซีย ไมโครนี เซีย (รัฐอิ สระอยู่บ ริเวณ
มหาสมุ ท รแปซิ ฟิ ก เหนื อ หมู่ เกาะอิ น โดนี เซี ย ) ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ เกาหลี ใต้ ไทย สหรั ฐอเมริ ก า และ
เวียดนาม ได้จัดระบบการเรียกชื่อพายุหมุนเขตร้อนใหม่ในเขตมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตก
ตอนบนและทะเลจีนใต้ โดยแต่ละประเทศส่งชื่อพายุเป็นภาษาพื้นเมืองประเทศละ 10 ชื่อ รวม
ทั้งสิ้น 140 ชื่อ นามาแบ่งเป็น 5 ชุดหลัก ชุดละ 28 ชื่อ เรียงชื่อพายุตามลาดับตามชื่อประเทศ
ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ เริ่มจากกัมพูชา เรื่อยไปจนถึงเวียดนามซึ่งเป็นอันดับสุดท้าย โดยไทย
เราอยู่อันดับที่ 12 เมื่อใช้หมด 1 กลุ่มก็จะขึ้นชื่อแรกในกลุ่มที่ 2 เรียงกันเรื่อยไป ๆ จนหมดชุดที่ 5
แล้วจึงกลับมาใช้ชื่อแรกของชุดที่ 1 อีกครั้ง หากพายุลูกใดมีความรุ นแรงและสร้างความเสียหาย
มากเป็นพิเศษก็ปลดชื่อพายุลูกนั้นไป แล้วตั้งชื่อใหม่แทนชื่อที่ถูกปลดออก
1.2.3 พายุทอร์นาโด (tornado) เป็นชื่อเรียกพายุหมุนที่เกิดในทวีปอเมริกา มีขนาด
เนื้อที่เล็กหรือเส้นผ่าศูนย์กลางน้อย แต่หมุนด้ วยความเร็วสูง หรือความเร็วที่ศูนย์กลางสูงมากกว่า
พายุหมุนอื่น ๆ ก่อความเสียหายรุนแรงในบริเวณที่พัดผ่าน เกิดได้ทั้งบนบก และในทะเล หากเกิด
ในทะเลเรียกว่า นาคเล่นน้า (water spout) บางครั้งอาจเกิดจากกลุ่มเมฆบนท้องฟ้าที่หมุนตัวลง
มาจากท้องฟ้า แต่ไม่ถึงพื้นดิน มีรูปร่างเหมือนงวงช้าง จึงเรียกกันว่า ลมงวง

นาคเล่นน้า
ที่มา : http://www.posttoday.com/local/

ลมงวง
ที่มา : http://www.abhakara.com
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เรื่องที่ 2 ลักษณะการเกิดวาตภัย
2.1 สาเหตุและปัจจัยการเกิดวาตภัย
สภาพพื้นผิวโลกแต่ละแห่งที่แตกต่างกัน ทาให้การดูดซับรังสีจากดวงอาทิตย์ของ
แต่ ล ะพื้ น ที่ ไม่ เท่ ากั น บริเวณป่ าหนาทึ บ จะดู ด รั งสี ได้ ดี ที่ สุ ด รองลงมา คื อ พื้ น ดิ น และพื้ น น้ า
ตามลาดับ เป็นผลให้อากาศที่อยู่เหนือพื้นที่ดังกล่ าวมีอุณหภูมิ และความกดอากาศต่างกัน ส่งผล
ท าให้ เกิ ด การเคลื่ อ นที่ ข องอากาศที่ เรี ย กโดยทั่ ว ไปว่ า ลม (wind) ซึ่ ง แบ่ ง ตามลั ก ษณะของ
แหล่ ง ก าเนิ ด ได้ 2 สาเหตุ คื อ ความแตกต่ า งของอุ ณ หภู มิ ส องแห่ ง และความแตกต่ า งของ
ความกดอากาศ
2.1.1 ความแตกต่ างของอุณ หภู มิส องแห่ ง เนื่ อ งจากอากาศเมื่อ ได้ค วามร้อ นจะ
ขยายตั ว อากาศร้ อ นจะลอยตั ว สู ง ขึ้ น ท าให้ อ ากาศในบริ เวณข้ า งเคี ย งซึ่ ง มี อุ ณ หภู มิ ต่ ากว่ า
เคลื่อ นเข้ าแทนที่ การเคลื่ อ นที่ ของอากาศเนื่ อ งจากความแตกต่างของอุ ณ หภู มิในสองบริเวณ
ก่อให้เกิดลม
2.1.2 ความแตกต่างของความกดอากาศ อากาศเมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัว
ทาให้มีความหนาแน่นลดลง และเป็นผลให้ความกดอากาศน้อยลง อากาศเย็นในบริเวณใกล้เคียง
ซึ่งมี ความหนาแน่น มากกว่าจะเคลื่ อนที่ เข้ามาบริเวณที่ มีค วามกดอากาศต่า การเคลื่ อนที่ ของ
อากาศเนื่องจากบริเวณที่มีความกดอากาศต่างกันก่อทาให้เกิดลม

2.2 ลักษณะการเกิดวาตภัยประเภทต่าง ๆ
2.2.1 ก่อนเกิดพายุฟ้าคะนองหรือพายุ ฤดูร้อนมักจะมีสัญ ญาณเตือนภัย ล่วงหน้า
ได้ แ ก่ อากาศร้อ นอบอ้ าวติ ด ต่ อ กั น หลายวั น ลมสงบนิ่ ง ความชื้ น ในอากาศสู ง และอาจรู้ สึ ก
เหนียวตัว การเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในแต่ ละครั้ง จะกินเวลานานประมาณ 2 - 4 ชั่วโมง ซึ่งมีลาดับ
เหตุการณ์เริ่มตั้งแต่ อากาศร้อน อบอ้าว ท้องฟ้ามืดมัว อากาศเย็น ลมกระโชกแรงและมีกลิ่นดิน
ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า ฟ้าร้อง ฝนตกหนักบางครั้งอาจมีลูกเห็บตก เกิดรุ้งกินน้า พายุนี้ทาความเสียหายใน
บริเวณที่ไม่กว้างนัก ประมาณ 20-30 ตารางกิโลเมตร หลังจากพายุสลายไปแล้ว อากาศจะเย็นลง
รู้สึกสดชื่นขึ้นและท้องฟ้าแจ่มใส

ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภยั ธรรมชาติ 3 - 21

2.2.2 พายุหมุนเขตร้อนหรือพายุไซโคลน ที่มีถิ่นกาเนิดเหนือมหาสมุทรในเขตร้อน
นอกเขตบริเวณเส้นศูนย์สูตร พายุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้นได้หลายแห่งในโลก และมีชื่อเรียกต่างกันไป
ตามแหล่งกาเนิด บริเวณที่มีพายุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้นเป็นประจา ได้แก่
- เกิดในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ทะเลแคริบเบียนและอ่าวเม็กซิโก และ
มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือเรียกว่า “เฮอร์ริเคน”
- เกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิก ด้านตะวันตก และทะเลจีนใต้เรียกว่า “ไต้ฝุ่น”
- เกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียเรียกว่า “ไซโคลน”
- เกิดขึ้นในทวีปออสเตรเลีย เรียกว่า “วิลลี่-วิลลี่”
- เกิดในบริเวณ หมู่เกาะฟิลิปปินส์ เรียกว่า “บาเกียว”
- เกิดในทวีปอเมริกา เรียกว่า “ทอร์นาโด”

2.3 ผลกระทบจากวาตภัย
พายุเป็นสิ่งแวดล้อมทางภูมิอากาศที่เกี่ ยวข้องกับการดารงชีวิตของมนุษย์มาก แม้ว่า
พายุจะเกิดขึ้นไม่บ่อยนักก็ตาม แต่เมื่อมีพายุเกิดขึ้นและเคลื่อนที่ผ่านบริเวณใด อาจจะเกิดความ
เสียหายมากมาย ดังนี้
2.3.1 เกิดฝนตกหนักและเกิดน้าท่วมอย่างรุนแรง บ้านเรือนหลายหลังพังทลาย
ประชากรเสียชีวิตเป็นจานวนมาก
2.3.2 พืชผลที่ปลูกไว้และที่นาหลายหมื่นไร่ได้รับความเสียหาย
2.3.3 ความเสียหายต่อกิจการขนส่งทั้งทางบก ทางอากาศ และทางเรือ ดังนี้
1) ทางบก การเกิดน้าท่วมอย่างรุนแรงทาให้ถนนและสะพานขาดหรือชารุด
กิจการขนส่งต้องหยุดชะงัก รัฐต้องเสียงบประมาณในการก่อสร้างและซ่อมแซมจานวนมาก
2) ทางอากาศ พายุที่พัดอย่างรุนแรงจะทาให้เครื่องบินได้รับอันตรายจากฝนที่
ตกหนัก ลูกเห็บ และฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นอาจทาให้เครื่องบินตกได้
3) ทางเรือ การเกิดพายุขึ้นในทะเลทาให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ และความแรง
ของพายุทาให้เรืออับปางได้ ดังนั้น เมื่อเกิดพายุรุนแรงขึ้นในท้องทะเลจะต้องหยุดการเดินเรือ และ
หาทางนาเรือเข้าที่กาบังหรือจอดพักตามท่าเรือที่อยู่ใกล้เคียง
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2.4 พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดวาตภัยในประเทศไทย
2.4.1 การกาหนดขอบเขตพื้นที่วิกฤตจากวาตภัย
ในประเทศไทย พื้ น ที่ แต่ ละภูมิภ าคมีโอกาสเกิดวาตภั ยแตกต่ างกัน ไป ดังนั้ น
การกาหนดขอบเขตพื้นที่วิกฤตจากวาตภัยจึงต้องศึกษาข้อมูลประกอบหลายประการ ดังนี้
1) ศึกษาข้อมูลสถิติการเกิดวาตภัย และความรุนแรงของการเกิดวาตภัยในอดีต
ตลอดจนระดับความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางเส้นทางพายุหมุนเขตร้อนเป็นสาเหตุการเกิดวาตภัย
2) ศึ ก ษาข้อ มู ลความเร็วลมสู งสุ ด รายวัน อย่ างน้ อ ยในรอบ 30 ปี แบ่ งระดั บ
ความเร็วลม เพื่อแสดงระดับความรุนแรงของวาตภัย
3) แบ่งลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขา พื้นที่ลอนลาด พื้นที่ราบ และพื้นที่
น้าท่วมถึง
4) ก าหนดน้ าหนั ก ในแต่ ล ะปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเกิ ด วาตภั ย โดยมี ค่ า ถ่ ว ง
น้าหนักของปัจจัยต่างๆ คือ ความเร็วลม ความถี่ที่พายุเข้า ความถี่ที่พายุเคลื่อนที่ผ่าน สภาพภูมิ
ประเทศรัศมีความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนในระดับต่าง ๆ เพื่อนามากาหนดขอบเขตระดับ
เสี่ยงวาตภัย
5) จัดทาแผนที่แสดงระดับความเสี่ยงวาตภัย โดยการใช้ระบบ GIS
6) คานวณหาบริเวณพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนที่ระดับต่าง ๆ
โดยพิจารณาจากพื้นที่ที่อยู่ในรัศมีที่ศูนย์กลางพายุเคลื่อนที่ผ่าน ในเขต 50 และ 100 กิโลเมตร
2.4.2 ระดับพื้นที่เสี่ยงวาตภัย
พื้นที่เสี่ยงวาตภัยแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ พื้นที่เสี่ยงวาตภัยระดับสูง พื้นที่เสี่ยง
วาตภัย ระดับปานกลาง พื้นที่เสี่ยงวาตภัยระดับต่า
1) พื้ น ที่ เสี่ ย งวาตภั ย ระดั บ สู ง เป็ น พื้ น ที่ ที่ อ ยู่ ในรัศ มี 50 กิ โลเมตร จากแนว
ศูนย์กลางการเคลื่อนที่ของ พายุ สภาพพื้น ที่เป็นที่ราบต่า อยู่ใกล้แถบชายฝั่งทะเล หรือพื้นที่เกาะ
2) พื้ น ที่ เสี่ ย งวาตภั ย ระดั บ ปานกลาง เป็ น พื้ น ที่ อ ยู่ ใ นแนวรั ศ มี 50 - 100
กิ โลเมตรจากแนวศู น ย์ ก ลางพายุ สภาพพื้ น ที่ เป็ น ที่ ล อนลาดและที่ ร าบเชิ งเขา สภาพการใช้
ประโยชน์มักจะเป็นพื้นที่เกษตรเป็นส่วนใหญ่
3) พื้ น ที่ เสี่ ย งวาตภั ย ระดั บ ต่ า เป็ น พื้ น ที่ อ ยู่ น อกแนวรั ศ มี 100 กิ โ ลเมตร
จากศูนย์กลางการเคลื่อนที่ของพายุ สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงเป็นส่วนใหญ่ ความเสียหายจึงเกิดขึ้น
ไม่มากนัก
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เรื่องที่ 3 สถานการณ์การเกิดวาตภัย
3.1 สถานการณ์การเกิดวาตภัยในประเทศไทย
พายุ ห มุ น เขตร้อ นที่ พั ด เข้ า สู่ ป ระเทศไทย และก่ อ ความเสี ย หายอย่ างมากมายต่ อ
ทรัพย์สิน และชีวิตของประชาชน ที่รู้จักกันดี มีอยู่ 2 ลูก ได้แก่ พายุโซนร้อน “แฮร์เรียต” และพายุ
ไต้ฝุ่น “เกย์”
3.1.1 พายุ “แฮร์เรียต” เป็นพายุโซนร้อนลูกแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย นับตั้งแต่
พ.ศ. 2494 ที่ มี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ พายุ อ ย่ างเป็ น ทางการ พายุ นี้ เริ่ ม ก่ อ ตั วจากหย่ อ ม
ความกดอากาศต่ากาลังแรงในทะเลจีนใต้ ใกล้ปลายแหลมญวน ในวันที่ 24 ตุลาคม 2505 จากนั้น
ค่อย ๆ เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเข้าสู่อ่าวไทย และมีกาลังแรงขึ้ นเป็นพายุดีเปรสชั่ นอยู่ทาง
ทิศตะวันออกของจังหวัดสงขลาประมาณ 200 กิโลเมตร ในตอนเช้า ของวันที่ 25 ตุลาคม 2505
ก่อนที่จะค่อย ๆ เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทวีกาลังแรงเพิ่มขึ้นเป็นพายุ โซนร้อน
เมื่อขึ้นฝั่งบริเวณแหลมตะลุมพุก อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเวลาประมาณ 19.00 น.
ของวั นเดี ยวกั น โดยความเร็ว ลมสู ง สุ ด วั ด ได้ ที่ ส ถานี ต รวจอากาศนครศรี ธ รรมราช สู ง ถึ ง 95
กิโลเมตรต่อชั่วโมง นอกจากลมที่พัดแรงแล้ว พายุลูกนี้ ยังพัดคลื่นทะเลซัดเข้าฝั่ง ทาให้น้าทะเล
หนุนเข้าอ่าวปากพนัง พัดพาบ้านเรือนราษฎรเสียหายอย่างมาก มีผู้เสียชีวิตกว่า 900 คน
3.1.2 พายุไต้ฝุ่น “เกย์” เป็นพายุหมุนเขตร้อน ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยลูกแรกที่มี
ความรุนแรง ถึงระดับพายุไต้ฝุ่น พายุนี้เริ่มก่อตัวเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2532 ในบริเวณตอนใต้
ของอ่าวไทย และเคลื่อนตัวขึ้นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ เดิมพายุลูกนี้ มีทิศทาง
มุ่งเข้าหาฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อมาในตอนเช้าของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2532 พายุนี้ได้
ทวีกาลังแรงขึ้นจนถึงระดับพายุไต้ฝุ่น และเปลี่ยนทิศทางไปทางเหนือ และเคลื่อนตัวผ่านฐานขุด
เจาะน้ามันของบริษัทยูโนแคลในอ่าวไทย ทาให้เรือขุดเจาะชื่อ “ซีเครสต์” (Sea Crest) พลิกคว่า
มีเจ้าหน้าที่ประจาเรือเสียชีวิต 91 คน พายุไต้ฝุ่น “เกย์” ทวีกาลังแรงเพิ่มขึ้น ด้วยอัตราความเร็ว
ลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุ 100 นอต ก่อนเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่บริเวณรอยต่อระหว่าง อาเภอปะทิว
กับอาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในตอนเช้าของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2532 ปรากฏว่า นอกจากทาให้
มีผู้เสียชีวิต และทาความเสียหายอย่างใหญ่หลวงในพื้นที่ของจังหวัดชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ โดย
มี น้ าท่ วมและดิ น ถล่ม ในหลายพื้ น ที่ แ ล้ ว พายุ นี้ ยั งส่ งผลกระทบต่ อ จังหวั ด ใกล้ เคี ยงตามชายฝั่ ง
อ่าวไทย รวมทั้งจังหวัดตามชายฝั่งทะเลตะวันออกด้วย มีผู้ เสียชีวิตราว 500 คน สูญหาย 400 คน
ทรัพย์สินของทางราชการและเอกชนเสียหายกว่า 1 หมื่นล้านบาท เรือกสวนไร่นาเสียหายกว่า
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9 แสนไร่ เรือ ประมงจมลงสู่ ใต้ ท้ อ งทะเลประมาณ 500 ล า ศพลู ก เรือ ลอยเกลื่ อ นทะเล และ
สูญหายไปเป็นจานวนมาก นับเป็นการสูญเสียจากพายุไต้ฝุ่นครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
3.2 สถานการณ์วาตภัยในเอเชีย
3.2.1 พายุไซโคลน “ซิดร์” ก่อตัวขึ้นจากหย่อมความกดอากาศต่าในทะเล บริเวณ
อ่าวเบงกอลทางตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่เกาะอันดามันในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 และเริ่ม
ก่อ ตัวเป็ น พายุ ห มุ น เขตร้อนในอี ก 2 วัน ต่ อ มาพายุห มุ น ลู ก นี้ มี การพั ฒ นาขึ้น เป็ น ดีเปรสชั่ น ที่ มี
ความเร็วลม 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ได้เคลื่อนตัวอย่างช้า ๆ ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนถึงเช้าของวันที่
12 พฤศจิกายน 2550 ดีเปรสชั่นลูกนี้มีการพัฒนาตัวอย่างรวดเร็ว กลายเป็นพายุไซโคลนซิดร์ที่มี
ความรุ น แรงมากที่ สุ ด ในระดั บ 4 ในเช้ า วั น ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2550 มี ค วามเร็ ว ลมถึ ง 215
กิโลเมตรต่อชั่วโมงและได้อ่อนกาลังลงเมื่อพัดเข้าสู่แผ่นดินและทาความเสียหายให้ประเทศบังคลาเทศ
อย่างร้ายแรงที่สุดโดยสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่กว่า 25 เขตจากทั้งหมด 64 เขตทั่วประเทศ
3.2.2 พายุไซโคลน “นาร์กีส” เป็นพายุลูกแรกที่ตั้งชื่อโดยกรมอุตุนิยมวิทยา ประเทศ
ปากีสถาน ก่อนเกิดพายุลูกนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดียได้ตรวจพบหย่อมความกดอากาศต่ากาลัง
แรงในอ่าวเบงกอลเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2551 และคาดว่าจะกลายเป็นพายุไซโคลนนาร์กิสใน
วันรุ่งขึ้น ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 พายุไซโคลนนาร์กิส ได้พัดเข้าสู่ประเทศพม่า ทาให้
กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดียแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ให้ทางการพม่า ทว่าไม่มีการตอบกลับจากทางการ
พม่าแต่อย่างใดทาให้เมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 (หรือย่างเข้าวันที่ 3)
พายุไซโคลนนาร์กิส มีความรุน แรงมากถึงระดั บ 4 มี ความเร็วลมสู งสุดวัด ได้ 215 กิโลเมตรต่ อ
ชั่วโมง พัดขึ้นฝั่ง บริเวณพื้นที่ราบลุ่มปากแม่น้าอิระวดี ในประเทศพม่าคลื่นที่ก่อตัวในทะเลซึ่งมี
ความสูงกว่า 3.5 เมตรซัดเข้าหมู่บ้านริมชายฝั่ง ก่อให้เกิดความเสียหายในพื้นที่เมือง 7 เมืองใน
มณฑลอิระวดีและอีกหลายเมืองในมณฑลพะโค และมณฑลย่างกุ้งซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกันมีผู้เสียชีวิต
ถึง 133,000 คน อีก 55,917 คนยังสูญหาย บาดเจ็บอีก 19,359 คน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ทั้งหมดกว่า 2.5 ล้านคน นาข้าวของชาวบ้ านถูก ทาลายไปกว่า 650,000 เอเคอร์ทั้งในมณฑล
ย่างกุ้งและในมณฑลอิระวดี
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3.3 สถานการณ์วาตภัยในทวีปยุโรป
ทวีปยุโรป เป็นทวีปทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ในทางภูมิศาสตร์ยุโรป
เป็นอนุทวีปที่อยู่ทางด้านตะวันตกของมหาทวีปยูเรเชีย ยุโรปมีพรมแดนทางเหนือติดกับมหาสมุทร
อาร์ก ติ ก ทางตะวัน ตกติ ด กั บ มหาสมุ ทรแอตแลนติ ก ทางใต้ ติ ด กั บ ทะเลเมดิ เตอร์เรเนี ย นและ
ทะเลดา ด้านตะวันออกติดกับเทือกเขายูรัลและทะเลสาบแคสเปียน

ยุโรปประสบน้าท่วม จากพายุซาเวอร์ถล่มชายฝั่ง

วันที่ 6 ธันวาคม 2556 ได้เกิดพายุรุนแรงระดับเฮอริเคน “ซาเวอร์” ในพื้นที่ตอน
เหนือ ของทวีป ยุโรป ด้ วยความเร็วลมใกล้ศู น ย์กลางพายุกว่า 228 กิ โลเมตรต่ อชั่วโมง กระทบ
ชายฝั่งทะเลเหนือ ตั้งแต่สกอตแลนด์ อังกฤษ เยอรมันนี เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก และ
สวีเดน ก่อให้เกิดคลื่นทะเลยกตัวหรือคลื่นพายุซัดฝั่ง (storm surge) สูงที่สุดในรอบ 60 ปี จนทา
ให้มีผู้เสียชีวิตและเกิดความสูญสียอย่างมาก
3.4 สถานการณ์วาตภัยในทวีปอเมริกาเหนือ
3.4.1 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 เกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติครั้งสาคัญที่สร้างความ
เสียหายให้กับพื้นที่ในทวีปอเมริกาเหนือทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา ที่ เผชิญ
สภาพอากาศเลวร้ายเนื่องจากถูกพายุหิมะพัดถล่ม ชาวบ้านนับหลายแสนคนในเมืองโตรอนโตของ
แคนนาดา และรัฐมิชิแกนตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา ประสบปัญหาไฟฟ้าดับหลังจากเผชิญพายุ
หิมะรุนแรง ส่งผลให้พบกับปัญหาไม่มีไฟฟ้า
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3.4.2 เฮอร์ริเคน “ไอรีน”
27 สิงหาคม 2554พายุเฮอร์ริเคน “ไอรีน” พัดถล่มพื้นที่ตามแนวชายฝั่งด้าน
ตะวันออกของสหรัฐอเมริกาบริเวณรัฐนอร์ธแคโรไลนาขณะมีกาลังแรงเป็นพายุเฮอร์ริเคนระดับ 1
ด้วยความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางประมาณ 140 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากนั้นเคลื่อนตัวไปทางเหนือ
พั ด เข้ าถล่ ม ชุม ชนใหญ่ ก ลางเมื องนิ วยอร์ ก และนิ วเจอร์ ซี่ ย์ ซึ่ งทางราชการได้ อ พยพประชาชน
ออกจากพื้นที่ตามแผนรับสถานการณ์ของพายุล่วงหน้าแล้ว เนื่องจากเกรงภัยอันเกิดจากน้าท่วม
และพายุซัดฝั่ง นอกจากนี้ทางราชการนิวยอร์กยังได้ปิดระบบรถไฟใต้ดินและรถโดยสารทั้งหมด
ส่งผลให้เมืองนิวยอร์กกลายเป็นเมืองร้าง ส่วนกองทัพได้สั่งการให้ทหารกองกาลังพิทักษ์ประเทศ
กว่า 1 แสนคน เพื่อเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชน
อิทธิพลของพายุส่งผลให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงพัดต้ นไม้เสาไฟฟ้า
หักโค่น มีผู้เสียชีวิตในหลาย ๆ รัฐรวมกันอย่างน้อย 38 ราย ทางราชการต้องตัดกระแสไฟฟ้าส่งผล
กระทบต่อประชาชนใน 13 รัฐรวมถึงกรุงวอชิงตันดีซีมากกว่า 6 ล้านคน และมีการยกเลิกเที่ยวบิน
มากกว่า 8,300 เที่ยว ประชาชนต้องอพยพถิ่นฐานมากกว่า 2.3 ล้านคน ส่วนแม่น้าหลายสายและ
ลาธารบางแห่งมีระดับน้าเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์
3.5 สถิติการเกิดวาตภัยในประเทศไทย
ประเทศไทย ตั้ งอยู่ระหว่างบริเวณแหล่งกาเนิดของพายุหมุนเขตร้อนทั้งสองด้าน
ด้านตะวันออกคือมหาสมุทรแปซิฟิก และทะเลจีนใต้ ส่วนด้านตะวันตกคือ อ่าวเบงกอล และทะเล
อันดามัน โดยพายุมีโอกาสเคลื่อนจากมหาสมุทรแปซิฟิก และทะเลจีนใต้เข้าสู่ประเทศไทยทางด้าน
ตะวันออก มากกว่าทางตะวันตก บริเวณที่พายุมีโอกาสเคลื่อนผ่านเข้ามามากที่สุด คือภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ดังนี้
3.5.1 พายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้หรืออ่าวไทยนั้น เกิดในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคมถึงตุลาคม หรือพฤศจิกายน ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม ปรากฏไม่มากนัก
อาจมีเพียง 1 - 2 ลูก แต่ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน อาจมี พายุถึง 3 - 4 ลูก พายุที่เกิด
ในช่วงนี้มักจะขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนาม แล้วค่อยๆ อ่อนกาลังลงตามลาดับ ไม่มีอันตรายจาก
ลมแรง แต่พายุที่เกิดในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ส่วนใหญ่จะผ่านมาทางตอนใต้ของปลาย
แหลมญวน หากเป็นพายุใหญ่ จะเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทย อาจทาให้เกิดความเสียหายได้ เช่น พายุ
เขตร้อน “แฮร์เรียต” และพายุไต้ฝุ่น “เกย์” เป็นต้น
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3.5.2 พายุหมุนเขตร้อนในทะเลอันดามัน เกิดได้ใน 2 ช่วงเวลาของปี คือ ช่วงที่ 1
ในเดือนเมษายนถึงกลางเดื อนพฤษภาคม ช่วงที่ 2 ในกลางเดือนตุลาคมถึงธันวาคมพายุหมุนเขต
ร้อนที่เข้าสู่ประเทศไทยเฉลี่ยปีละประมาณ 3 ลูก
พายุ ห มุ น เขตร้อ นที่ เคลื่ อ นเข้ าสู่ป ระเทศไทย โดยมี ก าลั งแรงถึ งขั้ น พายุ
โซนร้อนขึ้นไป ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495-2550 มีจานวน 14 ลูก แต่ที่สร้างความเสียหายอย่างร้ ายแรง
มีจานวน 8 ลูก ดังนี้
บริเวณที่พายุ
การเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย
ชื่อพายุ
เคลื่อนตัว
ความเสียหาย
ประเภท
พื้นที่ วัน/เดือน/ปี
ขึ้นฝั่ง
1.พายุ
ประเทศ
โซนร้อน จังหวัด
22
ทาให้เกิดน้าท่วมหลายแห่งในจังหวัด
ไต้ฝุ่น เว้ เวียดนาม
ตราด
ตุลาคม ชลบุรี จันทบุรี สมุทรปราการ และ
(Vae)
2495
กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยังมีผู้เสียชีวิต
เนื่องจากเรือใบล่มในทะเลจานวนหนึ่ง
2. พายุ
ประเทศไทย โซนร้อน บริเวณ
26
มีผู้เสียชีวิต 935 คน บ้านเรือนพังทลาย
เขตร้อน
แหลม
ตุลาคม กว่า 50,000 หลัง ไร่นาเสียหายนับแสน
แฮร์เรียต
ตะลุมพุก
2505
ไร่ รวมค่าเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาท
(Harriet)
อาเภอ
ในภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปากพนัง
ลงไปถึงจังหวัดนราธิวาส รวม 12
จังหวัด
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
3. พายุ
ประเทศไทย ไต้ฝุ่น
จังหวัด
4
ทาความเสียหายอย่างมากต่อชีวิตและ
ไต้ฝุ่น“เกย์” บริเวณจังหวัด
ชุมพร
พฤศจิกายน ทรัพย์สิน เกิดฝนตกหนัก น้าท่วม โคลน
(Gay)
ชุมพร
2532
ถล่ม ทั้งในจังหวัดชุมพรและจังหวัด
ใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีเรือล่มอับปาง
ลงในอ่าวไทยนับร้อยลา เนื่องจากลม
พายุที่มีกาลังแรง และมีผู้เสียชีวิตใน
ทะเลอีกหลายร้อยคน เป็นพายุที่มีกาลัง
แรงมาก
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บริเวณที่พายุ
การเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย
ชื่อพายุ
เคลื่อนตัว
ความเสียหาย
ประเภท
พื้นที่ วัน/เดือน/ปี
ขึ้นฝั่ง
4.พายุ
ประเทศ
โซนร้อน จังหวัด
30
- พายุเคลื่อนผ่านสาธารณรัฐ
ไต้ฝุ่น
เวียดนาม
หนองคาย สิงหาคม ประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกครั้ง
“เบกกี” ตอนบน
2533
หนึง่ พร้อมกับอ่อนกาลังลงเป็นพายุ
(Becky)
ดีเปรสชัน แล้วเคลื่อนสู่ประเทศไทย
ทางด้านจังหวัดน่าน ก่อนที่จะอ่อน
กาลัง เป็นหย่อมความกดอากาศต่า
บริเวณจังหวัดแพร่
- พายุนี้ทาให้เกิดฝนตกหนักและน้า
ท่วมในหลายจังหวัด
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
และภาคเหนือตอนบน เกิดความ
เสียหายต่อบ้านเรือน และสิ่ง
สาธารณูปโภค รวมทั้งไร่นาจานวน
มาก
5. พายุ
ประเทศ
โซนร้อน จังหวัด
17
- พายุเคลื่อนผ่านจังหวัดสกลนครและ
ไต้ฝุ่น
เวียดนาม
นครพนม
สิงหาคม อุดรธานี แล้วอ่อนกาลังเป็นพายุ
“เฟรด” ตอนบน
2534
ดีเปรสชันที่บริเวณจังหวัดขอนแก่น
(Fred)
- ทาให้เกิดน้าท่วมเป็นบริเวณกว้างใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคเหนือ ก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างมาก
6. พายุ
บริเวณ
พายุ
จังหวัด
15
- พายุนี้เคลื่อนตัวผ่านจังหวัดสุราษฎร์
เขตร้อน จังหวัด
โซนร้อน นครศรีพฤศจิกายน ธานี พังงา แล้วลงสู่ทะเลอันดามัน
ธรรมราช
“ฟอร์เรสต์” นครศรี2535
- ทาความเสียหายอย่างมากมายให้แก่
(Forrest) ธรรมราช
บ้านเรือน และไร่นา ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี
ประเมินค่าความเสียหายมากกว่า 3,000
ล้านบาท
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ชื่อพายุ
7. พายุ
ไต้ฝุ่น
“ลินดา”
(Linda)

8. พายุ
ไต้ฝุ่น
“จันทู”
(Chanthu)

บริเวณที่พายุ
การเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย
เคลื่อนตัว
ประเภท
พื้นที่ วัน/เดือน/ปี
ขึ้นฝั่ง
อาเภอ
พายุ
อาเภอ
4
ทับสะแก
โซนร้อน ทับสะแก พฤศจิกายน
จังหวัด
จังหวัด
2540
ประจวบประจวบคีรีขันธ์
คีรีขันธ์

ประเทศ
พายุ
เวียดนาม
โซนร้อน
ตอนกลาง
และอ่อน
กาลังลงเป็น
พายุโซนร้อน
เคลื่อนตัว
ผ่านประเทศ
ลาว

ความเสียหาย

- พายุนี้เคลื่อนตัวผ่านประเทศพม่าไป
ลงทะเลอันดามัน
- ทาให้บริเวณอ่าวไทยมีลมแรงและ
คลื่นจัด เรือประมงอับปางหลายสิบลา
และเกิดฝนตกหนักในจังหวัดชุมพร
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี
กาญจนบุรี และระนอง เกิดน้าท่วมและ
น้าป่าไหลหลากในบริเวณดังกล่าว
บริเวณ
13 มิถุนายน - พายุนี้อ่อนกาลังลงเป็นพายุ
จังหวัด
2547
ดีเปรสชันก่อนเคลื่อนผ่านจังหวัด
อุบลราชธานี
ยโสธร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์
อุดรธานี และหนองคาย เข้าสู่
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวเป็นหย่อมความ
กดอากาศต่า ทาให้มีฝนตกชุก
หนาแน่น เกิดน้าท่วมในหลายพื้นที่
ของภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทาความเสียหาย
ให้แก่บ้านเรือน และไร่นาเป็นอันมาก
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เรื่องที่ 4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากวาตภัย
4.1 การเตรียมการก่อนเกิดวาตภัย
4.1.1 ติ ด ตามข่ าวและประกาศค าเตื อ นภั ย เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะอากาศร้ า ยจาก
กรมอุตุนิยมวิทยา
4.1.2 เตรียมวิทยุและอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ถ่านแบตเตอรี่ เพื่อติดตามข่าวในกรณีที่
ไฟฟ้าขัดข้อง
4.1.3 ตัดกิ่งไม้ที่อาจหักลงจากแรงลมพายุ โดยเฉพาะกิ่งไม้ที่มีโอกาสหักลงมาทับ
บ้านเรือนหรือสายไฟฟ้าได้ส่วนต้นไม้ทยี่ ืนต้นตายควรโค่นลงให้เรียบร้อย
4.1.4 ตรวจเสาและสายไฟฟ้ า ทั้ ง ภายในและภายนอกบริ เวณบ้ า นเรื อ นให้
เรียบร้อย ถ้าไม่แข็งแรงให้ยึดเสาไฟฟ้าให้มั่นคง
4.1.5 ปิดประตู หน้าต่างทุกบาน รวมทั้งยึดประตูและหน้าต่างให้มั่นคงแข็งแรง
ถ้าประตูหน้าต่างไม่แข็งแรง ให้ใช้ไม้ทาบตีตะปูตรึงปิดประตู หน้าต่างไว้จงึ จะปลอดภัยยิ่งขึ้น
4.1.6 ปิดกั้นช่องทางลมและช่องทางต่าง ๆ ที่ลมจะเข้ามาทาให้เกิดความเสียหาย
4.1.7 เตรียมตะเกียง ไฟฉาย และไม้ขีดไฟให้ พร้อมและนามาวางไว้ ใกล้ ๆ มื อ
เมื่อเกิดไฟฟ้าดับจะได้หยิบใช้อย่างทันท่วงที
4.1.8 เตรียมอาหารสารอง น้าดื่มอาหารกระป๋องไว้เพื่อยังชีพในระยะเวลา 2-3 วัน
4.1.9 ดับเตาไฟให้เรียบร้อยและควรจะมีอุปกรณ์สาหรับดับเพลิงไว้ ภายในบ้าน
4.1.10 เตรียมเครื่องเวชภัณฑ์
4.1.11 จัดวางสิง่ ของไว้ในที่ต่า เพราะอาจจะตกหล่น แตกหักเสียหายได้
4.1.12 ลงสมอยึดตรึงเรือ แพ ให้มั่นคงแข็งแรง
4.1.13 ควรเตรียมพาหนะและเติมน้ามันไว้ให้พร้อมภายหลังพายุสงบอาจต้องนา
ผู้ป่วยส่ง สถานพยาบาล
4.1.14 ซักซ้อมความพร้อมของสมาชิกในครอบครัวโดยกาหนดวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิด
วาตภัยกาหนดจุดนัดพบที่ปลอดภัยเมื่อมีการพลัดพรากหรือเตรียมการเพื่อการอพยพเคลื่อนย้ายไป
อยู่ที่ปลอดภัย
4.1.15 หากอาศัยอยู่ในที่ราบหรือริมน้า ควรรีบทาการอพยพผู้คน สัตว์เลี้ยง และ
ทรัพย์สินขึ้นไปอยู่ในที่สูง ที่มั่นคงแข็งแรง
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4.2 ข้อปฏิบตั ิเมื่อเกิดวาตภัย
ขณะเกิดวาตภัยต้องตั้งสติให้มั่น เพื่อตัดสินใจช่วยครอบครัวให้พ้นอันตรายในภาวะ
วิกฤต และไม่ควรออกมานอกอาคารและปฏิบัติ ดังนี้
4.2.1 กรณีอยู่ที่นอกบ้าน
1) รีบหาอาคารที่มั่นคงหรือที่กาบังเข้าไปหลบ หรือเข้าไปอยู่ในรถที่มีหลังคา
แข็งแรง
2) กรณีที่เล่นน้าต้องรีบขึ้นจากน้าและไปให้พ้นชายหาด
3) ถ้าอยู่ในที่โล่ง เช่น ทุ่งนา ควรนั่งยองๆ ปลายเท้าชิดกันและเขย่งปลายเท้า
ให้เท้าสัมผัสพื้นดินน้อยที่สุดและโน้มตัวไปข้างหน้า ไม่ควรนอนราบกับพื้น
4) อยู่ให้ไกลจากโลหะที่เป็นสื่อไฟฟ้าทุกชนิด เช่น อุปกรณ์ทาสวนรถจักรยาน
รถจักรยานยนต์ และรางรถไฟ
5) ห้ามอยู่ใต้ต้นไม้ที่โดดเดี่ยวโล่งแจ้ง
6) ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ
4.2.2 กรณีอยู่ในบ้าน
1) อยู่ให้ไกลจากอุปกรณ์ไฟฟ้า โลหะที่เป็นสื่อนาไฟฟ้าทุกชนิด
2) งดใช้โทรศัพท์
4.3 การแก้ไขปัญหาหลังจากเกิดวาตภัย
หลั งจากลมสงบแล้ ว ต้ อ งรออย่ างน้ อ ย 3 ชั่ ว โมง หากพ้ น ระยะนี้ แ ล้ ว ไม่ มี ล มแรง
เกิดขึ้นอีกจึงจะวางใจได้ว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วเพราะเมื่อศูนย์กลางพายุผ่านไปแล้วจากนั้นจะต้องมี
ลมแรงและฝนตกหนักต่อมาอีกประมาณ 2 ชั่วโมง เมื่อแน่ใจปลอดภัยแล้ว จึงปฏิบัติดังนี้
4.3.1 หากมีผู้บ าดเจ็บให้รีบช่วยเหลือและนาส่งโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
ที่ใกล้เคียงให้เร็วที่สุด
4.3.2 หากมีต้นไม้ใกล้จะล้มให้รีบจัดการโค่นล้มลงเสีย มิฉะนั้นจะหักโค่นล้มได้
4.3.3 ถ้ ามี เสาไฟฟ้ าล้ ม สายไฟขาดอย่ า เข้ า ใกล้ ห รื อ แตะต้ อ งเป็ น อั น ขาด ให้ ท า
เครื่องหมายแสดงอันตราย และแจ้งเจ้าหน้าที่หรือช่างไฟฟ้า โดยด่วน อย่าแตะต้องโลหะที่เป็ น
สื่อไฟฟ้า
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4.3.4 เมื่อปรากฏว่าท่อประปาแตกที่ใด ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาแก้ไขโดยด่วน
4.3.5 อย่ าเพิ่ งใช้ น้ าประปา เพราะน้ าอาจไม่ บ ริ สุ ท ธิ์ เนื่ อ งจากท่ อ แตกหรื อ
น้าท่วม ถ้าใช้น้าประปาขณะนั้น มาดื่มอาจจะเกิดโรคได้ ให้ใช้น้าที่สารองไว้ก่อนเกิดวาตภัยมาดื่ม
แทน
4.3.6 ปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่อาจจะเกิดขึ้นได้ดังนี้
1) การควบคุมโรคติดต่อที่อาจเกิดระบาดได้
2) การทาน้าให้สะอาด เช่น ใช้สารส้ม และใช้คลอรีน
3) การกาจัดอุจจาระโดยใช้ปูนขาวหรือน้ายาไลโซล 5% กาจัดกลิ่นและ
ฆ่าเชื้อ
4) กาจัดพาหะนาโรค เช่น ยุง และแมลงวัน โดยยาใช้ฆ่าแมลง
โรคต่าง ๆ ที่ มัก เกิ ด หลังวาตภั ย ได้ แก่ โรคระบบหายใจ (เช่ น หวัด เป็ น ต้ น )
โรคติด เชื้ อ และปรสิ ต (เช่น การอักเสบมี หนอง โรคฉี่หนู เป็ นต้ น) โรคผิวหนั ง (เช่ น โรคน้ ากัดน้ า
กลาก เป็นต้น) โรคระบบทางเดินทางอาหาร (เช่น โรคอุจจาระร่วง) ภาวะทางจิต (เช่น ความเครียด
เป็นต้น)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
อุทกภัย
สาระสาคัญ
การเกิดอุทกภัยหรือภัยจากน้าท่วม เป็นภัยที่เกิดขึ้นได้กับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก สาหรับ
ประเทศไทยเคยประสบเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่มาหลายครั้ง สาเหตุสาคัญของการเกิดอุทกภัย
เกิดได้ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติและมนุษย์เป็นต้นเหตุ โดยแต่ละประเทศหรือแต่ละ
ทวีป มีพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยหลายจุดที่ต้องระวัง การเกิดอุทกภัยแต่ละครั้งจะมีขนาดและ
ความรุนแรงแตกต่างกัน ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นจะมากหรือน้อยแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ขนาด ความรุนแรงและลักษณะพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์เป็นสาคัญ

ตัวชี้วัด
1. อธิบายความหมายของอุทกภัย
2. บอกสาเหตุและปัจจัยในการเกิดอุทกภัย
3. บอกผลกระทบที่เกิดจากเกิดอุทกภัย
4. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย
5. บอกสัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดอุทกภัย
6. บอกพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัย
7. บอกสถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก
8. วิเคราะห์เปรียบเทียบการเกิดอุทกภัยของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก และ
คาดคะเนการเกิดอุทกภัยในอนาคตได้
9. บอกวิธีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดอุทกภัย
10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย
11. บอกวิธีการปฏิบัติหลังเกิดอุทกภัย
12. เสนอแนวทางการป้องกัน การแก้ไขปัญหา และผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย
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ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความหมายของอุทกภัย
เรื่องที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุทกภัย
2.1 ลักษณะการเกิดอุทกภัย
2.2 สาเหตุและปัจจัยการเกิดอุทกภัย
2.3 ผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย
2.4 สัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดอุทกภัย
2.5 พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัย
2.6 ลักษณะภูมิประเทศที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย
เรื่องที่ 3 สถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก
3.1 สถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทย
3.2 สถานการณ์อุทกภัยในประเทศต่าง ๆ ในโลก
เรื่องที่ 4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย
4.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดอุทกภัย
4.2 การปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย
4.3 การปฏิบัติหลังเกิดอุทกภัย

เวลาที่ใช้ในการศึกษา 12 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู้
1. ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3
3. เว็บไซต์เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ
4. สื่อเอกสาร เช่น วารสาร จุลสาร แผ่นพับ แผ่นปลิว เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ
5. สื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับภัยธรรมชาติจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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เรื่องที่ 1 ความหมายของอุทกภัย
อุทกภัย หรือ น้าท่วม (flood) คือ ภัยหรืออันตรายที่
เกิดจากน้าท่วม หรืออันตรายอันเกิดจากภาวะที่น้าไหลเอ่อล้น
ฝั่งแม่น้า ลาธาร หรือทางน้าเข้าท่วมพื้นที่ซึ่งโดยปกติแล้วไม่ได้
อยู่ใต้ระดับน้า หรือเกิดจากการสะสมน้าบนพื้นที่ ซึ่งระบาย
ออกไม่ทัน ทาให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้า

เรื่องที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุทกภัย
อุทกภั ย คื อ ภั ยที่เกิ ดจากน้ าท่ วม น้ าป่ าไหลหลาก
หรื อ น้ าไหลเอ่ อ ล้ น ฝั่ ง แม่ น้ าไหลท่ ว มบ้ า นเรื อ นด้ ว ยความ
รุนแรง
2.1 ลักษณะการเกิดของอุทกภัย
ลักษณะการเกิดอุทกภัยมี 4 ลักษณะ ได้แก่
2.1.1.น้ าล้ น ตลิ่ ง เกิ ด จากฝนตกหนั ก ต่ อ เนื่ อ ง
ปริมาณน้าจานวนมากระบายไหลลงสู่แม่น้าลาธารออกสู่ทะเล
ไม่ ทัน ทาให้ เกิด สภาวะน้ าล้น ตลิ่ งเข้าท่ วมสวน ไร่ นา และ
บ้ านเรือ น ท าให้ เกิ ด ความเสี ย หาย ถนนและสะพานช ารุ ด
เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดได้
2.1.2 น้ าท่ ว มฉั บ พลั น /น้ าป่ า ไหลหลาก เป็ น ภาวะน้ าท่ ว มที่ เกิ ด ขึ้ น อย่ างฉั บ พลั น
เนื่องจากฝนตกหนักมักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบระหว่างหุบเขา ซึ่งอาจจะไม่มีฝนตกหนักในบริเวณ
นั้นมาก่อนเลย แต่มีฝนตกหนักมากบริเวณต้นน้าที่อยู่ห่างออกไป หรือเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น
เขื่อนหรืออ่างเก็บน้าพังทลาย ทาให้ถนน สะพาน และชีวิตมนุษย์/สัตว์ได้รับความเสียหาย
2.1.3 คลื่นพายุซัดฝั่ง คือ คลื่นที่เกิดพร้อมกับพายุโซนร้อน เมฆฝนก่อตัวฝนตกหนัก
ลมพัดแรง พื้นที่ชายฝั่งจะมีความกดอากาศต่า น้าทะเลยกตัวสูงกว่าปกติกลายเป็นโดมน้าขนาด
ใหญ่ ซัดจากทะเลเข้าชายฝั่งอย่างรวดเร็ว จนสร้างความเสียหายต่อชีวิต อาคารบ้ านเรือนและ
ทรัพย์สินบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง
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2.1.4 น้าท่วมขัง เป็นน้าท่วมที่เกิดจากระบบระบายน้าไม่มีประสิทธิภาพ มักเกิดขึ้นใน
บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้า และบริเวณชมชนเมืองใหญ่ ๆ มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งเกิดจากฝนตก
หนักในบริเวณนั้นติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน
2.2 สาเหตุและปัจจัยการเกิดอุทกภัย
สาเหตุและปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดอุทกภัยมี 2 ประการ คือ การเกิดภัยธรรมชาติ
และการกระทาของมนุษย์
2.2.1 การเกิดภัยธรรมชาติ ได้แก่
1) ฝนตกหนักจากพายุหรือพายุฝนฟ้าคะนอง เป็นพายุที่เกิดขึ้นติดต่อกันเป็น
เวลานานหลายชั่วโมง มีปริมาณฝนตกหนักมากจนไม่อาจไหลลงสู่แม่น้าลาธารได้ทันจึงท่วมพื้นที่ที่
อยู่ในที่ต่า ซึ่งมักเกิดในช่วงฤดูฝนหรือฤดูร้อน
2) ฝนตกหนั ก จากพายุ ห มุ น เขตร้ อ น เมื่ อ พายุ นี้ เกิ ด ที่ แ ห่ ง ใดแห่ ง หนึ่ ง เป็ น
เวลานานหรือแทบไม่เคลื่อนที่จะทาให้บริเวณนั้นมีฝนตกหนักติดต่อกันตลอดเวลายิ่งพายุมีความ
รุนแรงมาก เช่น มีความรุนแรงขนาดพายุโซนร้อนหรือไต้ฝุ่น เมื่อเคลื่อนตัวไปถึงที่ใดก็ทาให้ที่นั้น
เกิ ด พายุ ล มแรง ฝนตกหนั ก เป็ น บริเวณกว้างและมี น้ าท่ วมขั ง นอกจากนี้ ถ้ าความถี่ ข องพายุ ที่
เคลื่อนที่เข้ามาหรือผ่านเกิดขึ้นต่อเนื่องกัน ถึงแม้จะในช่วงสั้นแต่ก็ทาให้น้าท่วมเสมอ
3) ฝนตกหนักในป่าบนภูเขา ทาให้ปริมาณน้าบนภูเขาหรือแหล่งต้นน้ามีมาก มี
การไหลเชี่ยวอย่างรุนแรงลงสู่ที่ราบเชิงเขา เกิดน้าท่วมขึ้นอย่างกะทันหัน เรียกว่าน้าท่วมฉับพลัน
เกิดขึ้นหลังจากที่มีฝนตกหนักในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ หรือเกิดก่อนที่ฝนจะหยุดตก มักเกิดขึ้นใน
ลาธารเล็ ก ๆ โดยเฉพาะตอนที่ อยู่ ใกล้ต้ น น้ าของบริเวณลุ่ม น้ า ระดับ น้ าจะสู งขึ้ นอย่างรวดเร็ว
จังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับเทือกเขาสูง เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เป็นต้น
4) ผลจากน้าทะเลหนุน ในระยะที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อยู่ในแนวที่ทาให้
ระดับน้าทะเลขึ้นสูงสุดน้าทะเลจะหนุนให้ระดับน้าในแม่น้าสูงขึ้นอีกมาก ประกอบกับระยะเวลาที่
น้าป่าและน้าจากภูเขาไหลลงสู่แม่น้า น้าในแม่น้าจึงไม่อาจไหลลงสู่ทะเลได้ ทาให้เกิดน้าเอ่อล้นตลิ่ง
และท่ วมเป็ น บริเวณกว้างยิ่งถ้ามีฝนตกหนัก หรือมี พ ายุเกิ ดขึ้น ในช่ วงนี้ ความเสียหายก็ยิ่งจะมี
มากขึ้น
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5) ผลจากลมมรสุมมีกาลังแรงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นมรสุมที่พัดพาความชื้น
จากมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่ประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึง เดือนตุลาคม เมื่อมีกาลังแรงเป็น
ระยะเวลาหลายวัน ทาให้เกิดคลื่นลมแรง ระดับน้าในทะเลตามขอบฝั่งจะสูงขึ้น ประกอบกับมีฝน
ตกหนักทาให้เกิดน้าท่วมได้ ยิ่งถ้ามีพายุเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้ก็จะยิ่งเสริมให้มรสุมดังกล่าวมีกาลัง
แรงขึ้นอีก ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดจากประเทศจีนเข้าสู่ประเทศไทย ปะทะขอบฝั่ง
ตะวันออกของภาคใต้ มรสุมนี้มีกาลังแรงเป็นครั้งคราว เมื่อบริเวณความกดอากาศสูงในประเทศจีน
มีกาลังแรงขึ้นจะทาให้มีคลื่นค่อนข้างใหญ่ในอ่าวไทย และระดับน้าทะเลสูงกว่าปกติ บางครั้งทาให้
มีฝนตกหนักในภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปทาให้เกิดน้าท่วมเป็นบริเวณกว้าง
6) ผลจากแผ่น ดิน ไหวหรือ ภู เขาไฟระเบิ ด เมื่ อ เกิ ด แผ่ น ดิ น ไหว หรือ ภู เขาไฟ
บนบกและภู เขาไฟใต้ น้ าระเบิ ด เปลื อ กของผิ ว โลกบางส่ ว นจะได้ รั บ ความกระทบกระเทื อ น
ต่อเนื่องกัน บางส่วนของผิวโลกจะสูงขึ้นบางส่วนจะยุบลง ทาให้ เกิดคลื่นใหญ่ ในมหาสมุทรซั ด
ขึ้นฝั่งเกิดน้าท่วมตามหมู่เกาะและเมืองตามชายฝั่งทะเลได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในมหาสมุทรแปซิฟิก
2.2.2 การกระทาของมนุษย์ ได้แก่
1) การตั ดไม้ ทาลายป่ าในพื้ น ที่ เสี่ ยงภั ย เมื่อ เกิ ดฝนตกหนั ก จะทาให้ อัต รา
การไหลสูงสุดเพิ่มมากขึ้นและไหลมาเร็วขึ้นเป็นการเพิ่มความรุนแรงของน้าในการทาลายและยัง
เป็นสาเหตุของดินถล่มด้วย นอกจากนี้ยังทาให้ดินและรากไม้ขนาดใหญ่ถูกชะล้างให้ไหลลงมาใน
ท้ อ งน้ า ทาให้ ท้ อ งน้ าตื้ น เขิ น ไม่ ส ามารถระบายน้ าได้ ทั น ที ทั้ งก่ อ ให้ เกิ ด ความสู ญ เสี ย ชี วิต และ
บาดเจ็บของประชาชนทางด้านท้ายน้า
2) การขยายเขตเมืองลุกล้าเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่า ซึ่งเป็นแหล่งเก็บน้าธรรมชาติ
ทาให้ไม่มีที่รับน้า เมื่อน้าล้นตลิ่งก็จะเข้าไปท่วมบริเวณที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่าซึ่งเป็นเขตเมืองที่ขยายใหม่
ก่อน
3) การก่อสร้างโครงสร้างขวางทางน้าธรรมชาติ ทาให้ มีผลกระทบต่อการ
ระบายน้าและก่อให้เกิดปัญหาน้าท่วม
4) การออกแบบทางระบายน้าของถนนไม่เพียงพอ ทาให้น้าล้นเอ่อในเมือง
ทาความเสียหายให้แก่ชุมชนเมืองใหญ่ เนื่องจากการระบายน้าได้ช้ามาก
5) การบริหารจัดการน้าที่ไม่ดี เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดน้าท่วมโดยเฉพาะ
บริเวณด้านท้ายเขื่อนหรืออ่างเก็บน้า
ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภยั ธรรมชาติ 3 - 38

2.3 ผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย
อุทกภัยไม่เพี ยงแต่สร้างความเสียหายต่อ ชีวิต ผู้คน ทรัพ ย์สิน อาคาร บ้ านเรือ น
เท่านั้น แต่ยังเกิดผลกระทบตามมาอีกหลาย ๆ ด้าน เช่น
2.3.1 ผลกระทบทางด้านการศึกษา
สถานศึกษาที่ถูกน้าท่วมเกิดความเสียหายเพื่อความปลอดภัยของนัก เรียน
นักศึกษา และลดปัญ หาการเดินทาง ทาให้ ต้องปิ ดการเรียนการสอน ซึ่งจาเป็น ต้องมี การสอน
ชดเชย หรือการปิดภาคเรียนไม่ตรงตามเวลาที่กาหนด
2.3.2 ผลกระทบทางด้านการเกษตร
เมื่อเกิดอุทกภัย จะทาให้ผลผลิตทางด้านการเกษตร เช่น ข้าว พืชไร่ พืชสวน
ตลอดจนพืชผลทางการเกษตรทุกชนิดที่ได้รับผลกระทบ ได้รับความเสียหาย ส่วนด้านการประมง
การปศุสัตว์ ก็ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น นอกจากนี้เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ จะได้รับ
ความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อราคาข้าว พืชไร่ พืชสวน สัตว์น้าและผลผลิตอื่น ๆ ทาให้การผลิต
การขนส่งมีต้นทุนสูงขึ้นกว่าปกติ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรที่
ไม่มีเงินทุนสารองจะต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อลงทุนทาการเกษตรต่อไป
2.3.3 ผลกระทบด้านอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งที่ ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ทาให้เกิด
ความขัดข้องในการผลิตและการขาดแคลนปัจจัยเพื่อป้อนโรงงานทั่วโลก ประเทศที่มีฐานการผลิต
ในประเทศไทย เช่น ญี่ ปุ่น ก็ได้รับผลกระทบ ส่ง ผลให้กาไรของบริษัทลดลงตามไปด้วย รายได้
ลูกจ้างในไทยก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการส่งออก เพราะขาดวัตถุดิบใน
การผลิตสินค้า
2.3.4 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
จากการขาดวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอาจทาให้สินค้าขาดตลาด ประกอบกับ
การจัดส่งที่ยากลาบากจะยิ่งทาให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นและอาจส่งผลกระทบทั่วโลก เพราะไทยเป็ น
แหล่งผลิตใหญ่ของโลกในปัจจุบัน อุทกภัยยังส่งผลให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง เนื่องจาก
ความเสียหายทางด้านทรัพ ย์สินและความสู ญ เสียจากค่าเสียโอกาส เช่น การผลิต การส่งออก
เป็นต้น
นอกจากนี้ ธุรกิจการท่องเที่ยวก็ได้รับความเสียหายในรูปแบบของการสูญเสีย
รายได้เข้าสู่ประเทศรวมถึงชื่อเสียงของประเทศ เนื่องจากรัฐบาลของหลายประเทศ ได้เตือนภัยให้
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นั ก ท่ อ งเที่ ย วของตนเอง ระมั ด ระวั ง ในการเดิ น ทางเข้ า มาท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย ท าให้
นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง
2.3.5 ผลกระทบด้านการสาธารณสุข
เมื่อเกิดน้าท่วมติดต่อกันยาวนาน มักจะพบกับปั ญ หาเกิดสิ่งปนเปื้ อนของ
แหล่งน้า และโรคที่มากับน้า ทาให้เกิดโรคระบาด เช่น โรคตาแดง โรคไข้ฉี่หนู โรคอุจจาระร่วง
น้ากัดเท้า น้ากัดเล็บ ฯลฯ จึงส่งผลให้ประสบปัญหาการขาดยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงสุขภาพจิต
ของประชาชนมีเพิ่มขึ้นด้วย
2.4 สัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดอุทกภัย
ก่อนการเกิดอุทกภัยครั้งใด มักจะมีสัญญาณบอกเหตุให้เราทราบล่วงหน้าอยู่เสมอ
สั ญ ญาณบอกเหตุ ดั ง กล่ า วมี ทั้ ง สั ญ ญาณที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงทางธรรมชาติ และจาก
พฤติกรรมของสัตว์
2.4.1 สัญญาณบอกเหตุจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
โดยธรรมชาติแล้ว เมื่อจะเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง สามารถสังเกตได้
จากสภาพของอากาศร้อนผิดปกติ เกิดฝนตก ฟ้าคะนองอย่างต่อเนื่องและเป็นเวลานานนอกจากนี้
ยังสามารถสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ได้ เช่น มด หรือแมลง มักจะเคลื่อนย้ายที่อยู่ไปยังที่สูง
2.4.2 สัญญาณเตือนก่อนเกิดภัยธรรมชาติขนาดใหญ่ (ภูมิปัญญาชาวบ้าน)
1) ในเวลากลางวัน ถ้ามีเมฆจานวนมาก ท้องฟ้ามีแสงสีแดง ลมสงบ ผิวน้า
ทะเลไม่มีระลอกคลื่น เป็นสัญญาณเตือนว่า กาลังจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักมาก
2) ในเวลากลางคื น ถ้ า มองไม่ เห็ น ดวงดาว ท้ อ งฟ้ า มี แ สงสี แ ดง ลมสงบ
เป็นสัญญาณเตือนว่า ภายในคืนนี้จะมีพายุลมแรงและจะมีฝนตกหนักมาก
3) เวลากลางวันในฤดูร้อน ถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันสองวัน พอเข้า
วันที่สาม มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้า ลมสงบ ก้อนเมฆใหญ่ขึ้น สูงขึ้นเรื่อย ๆ เป็นสัญญาณเตือนว่า
ตอนเย็ น จนถึ ง ใกล้ ค่ าจะมี พ ายุ ฤ ดู ร้ อ น จะมี ฝ นฟ้ า คะนองรุ น แรง มี ฟ้ า แลบ ฟ้ า ร้ อ ง ฟ้ า ฝ่ า
ลมกระโชกแรง และอาจจะมีพายุงวง ลงมาจากฐานเมฆ
4) ฤดู ร้อ นในตอนบ่ า ย ถ้ ามี ล มค่ อ นข้ างแรงพั ด เข้ าสู่ ภู เขาจนถึ งเย็ น เป็ น
สัญญาณเตือนว่า คืนนี้จะมีฝนตกหนัก
5) ฤดูร้อนปีใด พบรังผึ้ง รังมดแดง ทารังบนยอดไม้ เป็นสัญญาณเตือนว่า
ในหน้าฝนปีนั้นฝนจะน้อย
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6) ฤดู ร้อ นปี ใด ไม่ พ บรังนกบนต้ น ไม้ หรือ นกย้ายไปทารังตามถ้ า ตามใต้
หน้าผา ซอกเหลือบหินบนภูเขา เป็นสัญญาณเตือนว่า ฤดูฝนปีนั้นจะมีพายุลมแรง ฝนตกหนักมาก
7) ฤดู ร้อ นปี ใด มดที่ ขุ ด รู อ าศั ย ใต้ ดิ น ขนเอาขุ ย ดิ น ขึ้ น มาท าเป็ น แนวกั น
ดินกลม ๆ รอบรูไว้ เป็นสัญญาณว่าฤดูฝนปีนี้ จะมีฝนดี
8) ฤดูร้อนปีใด ต้นทองกวาวออกดอกเต็มต้น มะขามติดฝักดก ต้นหว้าลูกดก
หญ้าแพรกช่อยาวต้นตรง เป็นสัญญาณว่าฤดูฝนปีนี้จะมีฝนดี
9) ในช่ ว งฤดู ฝ น มดด าขนไข่ อพยพขึ้ น ไปอยู่ ที่ สู ง เป็ น สั ญ ญาณเตื อ นว่ า
ภายในสองวัน จะมีฝนตกหนักจนน้าท่วม
10) ฤดูฝน ถ้าลงไปงมหอยในดินโคลนริมฝั่งแม่น้า แล้วพบว่าหอยต่าง ๆ ย้าย
ลงไปอยู่ในแนวร่องน้าลึกกลางแม่น้า เป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้น้าแล้ง
11) ฤดู ฝ น ถ้ า นกนางแอ่ น มาเกาะเสาไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า จ านวนมาก
เป็นสัญญาณเตือนว่า ในทะเลจะมีพายุลมแรง
12) ฤดูฝน ถ้านกปากห่างบินเป็นฝูงใหญ่ ๆ ลงมาอาศัยอยู่แถบจังหวัดอยุธยา
ปทุมธานี เป็นสัญญาณเตือนว่าอากาศหนาวกาลังตามมาภายในหนึ่งเดือน
13) ฤดูฝนปีใด มีน้าท่วมใหญ่ น้าท่วมนาน แสดงว่า ในฤดูหนาวจะมีแผ่นดิน
ยุบ ดินถล่ม
14) ฤดูหนาวปีใดหนาวนาน จะบ่งบอกว่า ผลไม้จะติดดอก ออกผลดก ปีนั้น
จะมีฝนดี น้าท่าจะมาก
15) ฤดูหนาว หากปีใดฤดูหนาวจะหนาวเป็นช่วงสั้น ๆ เป็นสัญญาณเตือนว่า
ปีนั้นฝนจะแล้ง
16) ถ้าสัตว์เลื้อยคลานหนีออกมากจากรู หนูวิ่งไปมาวุ่นวาย ปลากระโดด
ออกจากบ่อหรือกระชัง เป็ด ไก่บินกระเจิง หมู ม้า กระโดดโลดเต้นอยากออกจากคอก บางทีก็กัด
กัน นกบินแบบตื่นท่าทางตระหนก บินกระเจิงหลงทิศไม่เป็นระเบียบ สุนัขเห่าหอน วิ่งเข้า วิ่งออก
จากบ้าน ซ้าไปมา แมววิ่งขึ้นต้นไม้อย่างหวาดกลัว บ่อน้าพุร้อนมีระดับน้าสูงขึ้นมากกว่าปกติจนล้น
และมีอุณหภูมิของน้าร้อนสูงขึ้น จนมีควันไอร้อนชัดเจน อากาศทั่วไปร้อนขึ้น อาจมีเสียงดังคล้าย
ฟ้าร้องหรือเสียงเลื่อนลากวัตถุที่มีน้าหนักมาก ๆ เป็นสัญญาณเตือนว่า จะเกิดแผ่นดินไหวขนาด
ใหญ่ภายใน 24 ชั่วโมง
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17) ถ้าอยู่ชายฝั่งทะเลแล้วรู้สึกว่าแผ่นดิน หาดทรายสั่นสะเทือนจนมึน งง
เหมือนเมารถ เมาเรือหรือเมาคลื่น เป็นสัญญาณเตือนว่า ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ใต้ท้องทะเล
ขึ้นแล้ว และหลังจากนั้นถ้ามีปรากฏการณ์น้าทะเลลดลงห่างจากฝั่งไปอย่างรวดเร็ว จนปลาเกยตื้ น
เพราะว่าลงไปตามน้าไม่ทัน เป็นสัญญาณเตือนว่า ผลจากการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ ใต้ท้อง
ทะเลนั้น มีความรุนแรงมากพอที่จะทาให้เกิดคลื่นสึนามิ (คลื่นใต้น้า) และคลื่นดังกล่าวกาลังจะเข้า
ใกล้ชายหาดและกาลังจะซัดฝั่ง ภายในเวลาอันใกล้ ให้หนีออกห่างจากฝั่งทะเลให้ไกลไม่ น้อยกว่า
สองกิโลเมตร และต้องติดตามรอฟังข่าวจากทางราชการจนแน่ใจว่าปลอดภัยก่อนหรือคอยจนกว่า
จะเลยสามชั่วโมงไปแล้ว จึงค่อยออกทะเล
2.5 พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัย
ในอดีตประเทศไทยมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ แต่จากการบุกรุก แผ้วถางป่าเพื่อทาไร่
เลื่ อ นลอย และการตั ด ไม้ เพื่ อ การค้ า ของกลุ่ ม นายทุ น ท าให้ ปั จ จุ บั น พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ล ดน้ อ ยลง
อย่างน่าใจหาย และนับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เ กิดอุทกภัยหรือภัยจากน้าท่วมขึ้น ประเทศไทยมี
โอกาสเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด อุ ท กภั ย ได้ แต่ ร ะดั บ ความเสี่ ย งจะมากน้ อ ยเพี ย งใดนั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ
องค์ประกอบที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค
2.5.1 พื้นที่ลุ่มน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การแบ่ ง ระดั บ พื้ น ที่ เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด อุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พิจารณาจาก
1) พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยระดับสูง กาหนดให้เป็นพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยรุนแรงมาก
และทาความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนสิ่งก่อสร้าง
2) พื้ น ที่ เสี่ ย งอุ ท กภั ย ระดั บ ปานกลาง ก าหนดให้ เป็ น พื้ น ที่ ที่ เกิ ด อุ ท กภั ย
รุนแรงปานกลางและทาความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนมากแต่ไม่มีการสูญเสียชีวิต
3) พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยระดับต่า กาหนดให้เป็นพื้นที่ที่ เกิดอุทกภัยรุนแรงน้อย
และทาความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนไม่มาก
4) พื้นที่ไม่เสี่ยงอุทกภัย กาหนดให้เป็นพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยไม่รุนแรงและไม่ทา
ให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
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2.5.2 พื้นที่ลุ่มน้าภาคใต้
การแบ่ ง ระดั บ พื้ น ที่ เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด อุ ท กภั ย ส าหรั บ พื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าภาคใต้
พิจารณาจาก
1) พื้นที่เสี่ยงจากดินโคลนไหลทับถม มักเป็นพื้นที่บริเวณเชิงเขาที่น้าป่าไหล
หลากพาดินโคลน หินต้นไม้ลงมาทับถม
2) พื้นที่เสี่ยงจากน้าไหลหลาก เป็นพื้นที่ถัดจากเชิงเขาที่โคลนไหลมาทับถม
คือ มีโคลนน้อยกว่าและค่อนข้างราบกว่าพื้นที่เชิงเขาแต่น้าป่าไหลหลากผ่านไปอย่างรวดเร็วพร้อม
ทั้งมีโคลนบางส่วนตกตะกอน
3) พื้ น ที่ เสี่ ย งจากน้ าท่ ว มขั ง เป็ น พื้ น ที่ ร าบลุ่ ม ริ ม ฝั่ งแม่ น้ าตาปี แ ละคลอง
พุมดวง จังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งระบายน้าลงสู่ทะเลไม่ทัน
4) พื้นที่เสี่ยงจากน้าท่วมซ้าซาก เป็นพื้นที่ที่ประสบกับน้าท่วมขังเป็นประจา
เกือบทุกปี แต่อาจไม่ท่วมขังตลอดปีหรือเกิดขึ้นปีเว้นปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูฝน
5) พื้นที่ชุ่มน้า เป็นพื้นที่ราบต่ามีน้าท่วมขังหรือมีสภาพชื้นแฉะตลอดเวลา
2.6 ลักษณะภูมิประเทศที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย มีดังนี้
2.6.1 บริเวณที่ราบ เนินเขา จะเกิดอุทกภัยแบบฉับพลัน น้าไหลบ่าอย่าง
รวดเร็วและมีพลังทาลายสูง ลักษณะแบบนี้ เรียกว่า “น้าป่า” เกิดขึ้นเพราะมีน้าหลากจากภูเขา
อันเนื่องจากมีฝนตกหนักบริเวณต้นน้า จึงทาให้เกิดน้าหลากท่วมฉับพลัน
2.6.2 พื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้าและชายฝั่ง เป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นช้า ๆ จากน้า
ล้นตลิ่ง เมื่อเกิดจะกินพื้นที่บริเวณกว้าง น้าท่วมเป็นระยะเวลานาน
2.6.3 บริเวณปากแม่น้า เป็นอุทกภัยที่เกิดจากน้าที่ไหลจากที่สูงกว่าและ
อาจจะมีน้าทะเลหนุน ประกอบกับแผ่นดินทรุดจึงทาให้เกิดน้าท่วมขังในที่สุด
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เรื่องที่ 3 สถานการณ์อทุ กภัยในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก
สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ของโลกและที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมัก
เกิ ด ขึ้ น อย่ า งฉั บ พลั น และเกิ ด รุ น แรงขึ้ น เนื่ อ งจากมี ฝ นตกหนั ง ต่ อเนื่ อ งกั น เป็ น เวลานาน
ตัวอย่างการเกิดอุทกภัย โดยเฉพาะอุทกภัยที่มีความรุนแรงของประเทศต่าง ๆ ในโลก ดังนี้
3.1 เหตุการณ์มหาอุทกภัยในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554
ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยเกิ ด อุ ท กภั ย ที่ รุ น แรงที่ สุ ด หรื อ ที่ เรี ย กกั น ว่ า
“มหาอุทกภัย” ซึ่งเกิดจากพายุโซนร้อน “นกเตน” ที่ขึ้นฝั่งทางตอนเหนือของเวียดนาม ส่งผลให้
เกิดฝนตกหนักทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และทาให้เกิดน้าท่วม
ในหลายจังหวัด ทั่ วทุ กภาคของประเทศไทย ในส่ วนของภาคเหนื อ เมื่ อเกิด ฝนตกหนั กอย่ าง
ต่ อ เนื่ อ งประกอบกั บ มี น้ าป่ าไหลหลาก ท าให้ เกิ ด น้ าท่ วมอย่ างฉั บ พลั น เมื่ อ น้ าไหลลงสู่ ที่ ราบ
ภาคกลางจึงทาให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงบริเวณลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา เพราะได้รับน้าปริมาณ
มากจากแม่น้าสาขา เขื่อนจึงมีระดับน้าใกล้ความจุที่เขื่อนจะสามารถรับได้ ฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก
และต่อ เนื่ อ งจึ งต้ องปล่ อ ยน้ าออกจากเขื่อ นภายในเวลาไม่น าน อุ ทกภั ยก็ ลุก ลามขยายออกไป
ก่อให้เกิดความเสียหายทุกภูมิภาคของประเทศ

มวลน้าเข้าท่วมท่าอากาศยานดอนเมืองและบริเวณใกล้เคียง กรุงเทพฯ
( ภาพจากhttp://www.matichon.co.th/news )
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การเกิดอุทกภัยที่รุนแรงครั้งนี้ ทาให้พื้นที่ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมกว่า 150
ล้ านไร่ ซึ่ งเป็ น พื้ น ที่ ทั้ ง ใน 65 จั งหวั ด 684 อ าเภอ เกิ ด ความเสี ย หาย ประชาชนได้ รับ ความ
เดือดร้อน 4,086,138 ครัวเรือน ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 12.8 ล้านคน ความสูญเสียที่มีต่อ
ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนในชาติ มี ม ากมายมหาศาล ธนาคารโลกประเมิ น มู ล ค่ า
ความเสียหายสูงถึง 1.44 ล้านล้านบาท และภัยพิบัติครั้งมีมู ลค่าความเสียหายมากที่สุดเป็นอันดับ
สี่ของโลก
3.2 สถานการณ์อุทกภัยในประเทศต่าง ๆ ในโลก
เหตุการณ์น้าท่วมใหญ่ที่ประเทศจีน ปี พ.ศ. 2474
ในปี พ.ศ. 2474 ได้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในประเทศจีน นับเป็นเหตุการณ์น้า
ท่วมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เหตุการณ์ครั้งนั้นได้ทาให้เกิดความเสียหายและสูญเสียต่อประเทศจีน
อย่างมหาศาล ทั้งบ้านเรือน สาธารณูปโภค ชีวิตประชาชนสูญหายไปกับกระแสน้าจานวนมาก
ปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติ ท างตอนกลางของประเทศจี น แถบแม่ น้ าฮวงโห
(แม่น้าเหลือง) แม่น้าแยงซี และแม่น้าฮวายนั้น ทุกปีเมื่อถึงฤดูฝนจะมีปริมาณน้าสูงจนเอ่อล้นเข้า
ท่วมบ้านเรือนผู้คน สร้างความเสียหายอยู่จนเป็นเรื่องธรรมดา แต่หายนะครั้งไหนจะเลวร้ายเท่าที่
เกิดในปี 1931 ที่ทาให้จานวนผู้คนที่ล้มตายสูง 800,000 ถึง 4,000,000 คน

ภาพน้าท่วมใหญ่ที่ประเทศจีน ปี 1931
(ภาพจาก http://www.dek-d.com/studyabroad/26367/)
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เหตุการณ์น้าท่วมใหญ่ที่ประเทศพม่า
หากจะพูดถึงเหตุภัยพิบัติที่สาหัสน่าเป็นห่วงที่สุด คงจะไม่มีที่ไหนที่น่าเป็นห่วงมากไป
กว่าน้าท่วมพม่าอีกแล้ว เมื่อพม่าได้เจอพิษมรสุมกระหน่าซัด จนเกิดน้าท่วมหนัก ระดับน้าสูงมาก
จนน่าตกใจ ถึงขนาดที่ทาให้หลาย ๆ คนคิดว่า หลายภาพสถานการณ์น้าท่วมในพม่าที่เห็นดูจะเป็น
ภาพตัดต่อมากกว่าภาพจริง
สถานการณ์น้าท่วมในพม่าในปี 1931 มีความรุนแรงมาก โดยมีผู้เสียชีวิตไม่ต่ากว่า 46
ราย ซึ่งเป็นยอดที่สูงขึ้นตามที่องค์การสหประชาชาติได้ออกมาเตือนและคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
นับตั้งแต่เกิดน้าท่วม ทางการพม่ายอมรั บว่าประชาชนในหลายพื้นที่ยังคงถูกปล่อยให้
ลอยแพ ความช่วยเหลือยังไปไม่ถึง บางพื้นที่ความช่วยเหลือก็ไม่ทั่วถึง เพราะทีมช่วยเหลือสามารถ
เข้าถึงพื้นที่ได้ทางเฮลิคอปเตอร์เท่านั้น

สถานที่สาคัญ ๆ ในพม่าถูกน้าท่วมขัง ได้รับความเสียหายอย่างมาก
( ภาพจากhttp://hilight.kapook.com/view/124296 )
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เหตุการณ์น้าท่วมประเทศอินเดีย

ภาพน้าท่วมอินเดีย( ภาพจากhttp://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id )

เหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในเมืองเชนไนของอินเดีย ธันวาคม 2558 เป็นอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุด
ในรอบกว่าหนึ่ งศตวรรษในเมือ งเชนไน หรือ ชื่อ เดิ ม ว่ามั ทราส ในรัฐทมิ ฬ นาดู ทางภาคใต้ ข อง
อิ น เดี ย มี ผู้ เสี ย ชี วิ ต กว่ า 188 คน และบาดเจ็ บ อี ก กว่ า 200 คน นั บ ตั้ ง แต่ เริ่ ม เกิ ด น้ าท่ ว มใน
รัฐทมิฬนาดู ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่นในอ่าวเบงกอล ทาให้
เมืองเชนไน เมืองเอกของรั ฐทมิ ฬนาดู จมอยู่ใต้บาดาล บ้านเรือนประชาชนและถนนสายหลัก
เกือบทั้งหมดถูกน้าท่วมเสียหายทั่วทั้งเมือง
เหตุการณ์น้าท่วมใหญ่ที่ประเทศแคนนาดา
สถานการณ์น้าท่วมในเมืองแคลแกรี รัฐแอลเบอร์ตาของแคนาดาในปี พ.ศ. 2556 ระดั บ
น้าท่วมสูงเป็นประวัติการณ์ ทาให้เกิดกระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างนอกจากนี้ ยังท่วมเส้นทาง
ขนส่งสาคัญ ๆ ซึ่งก็รวมถึงรถไฟบางสาย และทางหลวงสายหลัก ภาวะน้าท่วมครั้งนี้นับเป็นอุทกภัย
ที่มีความรุนแรง
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ภาพจาก http://www2.krobkruakao.com

น้าท่วมในออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ วันที่ 10 มกราคม 2554 แสดงให้เห็นถึงความโหดร้าย
ของน้าที่เอ่อท่วมออสเตรเลีย โดยระดับน้าค่อย ๆ สูงขึ้นพัดพารถที่จอดอยู่เสียหายนับสิบคัน

พื้นที่บริเวณกว้างของประเทศออสเตรเลียที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
น้าท่วมออสเตรเลีย (เครดิตภาพจาก ctv.ca)
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น้าท่วมยุโรป European flooding

ภาพจาก boston.com

อุทกภัย น้าท่วม ฝนตกหนักจากพายุในยุโรป ทาให้เกิด น้าท่วมฉับพลัน ในหลาย ๆ เมือง
ทั้ งฝรั่งเศส สเปน โปแลนด์ และอี ก หลายประเทศที่ ป ระสบอุ ทกภั ย น้ าท่ ว ม จากเหตุ ก ารณ์ นี้
มีผู้เสียชีวิตและสูญหายจานวนมาก
น้าท่วมอังกฤษ

สถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่ทางภาคใต้ของอังกฤษส่งผลให้พื้นที่อุทกภัยขยายวงกว้าง

ฝนที่ตกหนักในพื้นที่ทางภาคใต้ของอังกฤษ ส่งผลให้พื้นที่อุทกภัยขยายวงกว้าง ขณะที่น้า
ในแม่น้าเธมส์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้น ทางการต้องประกาศเตือนภัย
น้ าท่ ว มในอี ก หลายพื้ น ที่ รวมทั้ ง เมื อ งอ๊ อ กซ์ ฟ อร์ ด เชี ย ร์ เมื อ งเบิ ร์ ก เชี ย ร์ และเมื อ งเซอร์ เรย์
โดยขอให้ ป ระชาชนเฝ้ าติด สถานการณ์ น้ าท่ วมอย่างใกล้ชิ ด หลีก เลี่ย งการเดิ น ทางในพื้ น ที่ ที่ มี
น้าท่วมสูง
พายุและกระแสลมแรงกว่า 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทาให้น้าท่วมหนักทางตะวันตกของ
อังกฤษ และแคว้นเวลส์ โดยมีรายงานว่าชายวัย 70 ปี เสียชีวิต เพราะไฟฟ้าช็อต ขณะที่ประชาชน
กว่า 80,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้
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ทางตะวันตกเฉี ยงใต้ของอังกฤษยังคงจมอยู่ใต้น้านานหลายสัปดาห์ ส่วนพื้นที่ใกล้เคียง
แม่น้าเธมส์ถูกน้้าท่วมเช่นกัน
น้าท่วมในอาฟริกา
ในวันที่ 13 กันยายน 2555 เหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศ
ไนจี เรีย ได้ ส่ งผลให้ มี ผู้ เสี ย ชี วิ ต แล้ ว 137 คน มี ผู้ ต้ อ งไร้ ที่ อ ยู่ อ าศั ย นั บ หมื่ น คน และสร้ างความ
เสี ย หายอี ก เป็ น จ านวนมากเหตุ อุ ท กภั ย ครั้ ง นี้ เกิ ด ขึ้ น ในรั ฐ มาคู ร์ ดี (Makurdi) และพื้ น ที่ ท าง
ตอนกลางของประเทศ อันเป็นผลจากฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม ในช่วงฤดูฝนของทุกปี
เป็นผลให้เกิดน้าไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทาการเกษตรเป็นบริเวณกว้าง

จากเหตุการณ์การเกิดอุทกภัยหรือภัยจากน้้าท่วมที่เกิดขึ้น อาจเรียกได้ว่าภัยพิบัติดังกล่าว
สามารถเกิดขึ้นได้แทบทุกพื้นที่ทั่วโลก และการเกิดอุทกภัยแต่ละครั้งได้สร้างความเสียหายและ
ความสูญเสียไว้อย่างมากมายมหาศาลเลยทีเดียว
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เรื่องที่ 4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย
อุทกภัย หรือ ภัยจากน้าท่วม นับเป็นภัยใกล้ตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ ทุกเวลา
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งช่วงฤดู ฝน เมื่ อ เกิด อุ ทกภั ย ครั้งใดย่อ มส่ งผลต่อ ความเสี ยหาย ทั้ งทรัพ ย์ สิ น
อาคารบ้ า นเรื อ น รวมทั้ ง ชี วิ ต ของประชาชน ดั ง นั้ น การเรี ย นรู้ เพื่ อ เตรี ย มรั บ มื อ กั บ อุ ท กภั ย
ทั้งการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดอุทกภัย การปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัยและหลังการเกิดอุทกภัย
เพื่อควบคุมหรือลดอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะทาให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
จึงมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง จึงมีแนวทางป้องกัน ดังนี้
4.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดอุทกภัย
เมื่อเกิดน้าท่วม จะมีหน่วยงานสาหรับเตือนภัย โดยมีการเตือนภัย 4 ประเภท คือ
ประเภท

ความหมาย

1.การเฝ้าระวังน้าท่วม
(Flood Watch)
2. การเตือนภัยน้าท่วม
(Flood Warning)

มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดน้าท่วม
และอยู่ในระหว่างสังเกตการณ์
เตือนภัยจะเกิดน้าท่วม

3. การเตือนภัยน้าท่วม
รุนแรง (Severe Flood
Warning)

การเตือนภัยน้าท่วมรุนแรง
เกิดน้าท่วมอย่างรุนแรง

4. ภาวะปกติ (All Clear) เหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ หรือ
เป็นพื้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจาก
ภาวะน้าท่วม
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ระดับการปฏิบัติ
ต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
ควรเตรียมแผนและควรป้องกัน
น้าท่วมบ้านเรือนและทรัพย์สิน
ของตนเอง
เตรียมอพยพนาสัมภาระที่จาเป็น
ติดตัว และอย่านาไปมากเกินไป
ให้คิดว่าชีวิตสาคัญที่สุด ตัดไฟฟ้า
ปิดบ้านให้เรียบร้อย
สามารถกลับเข้าสู่บ้านเรือนของ
ตนเองได้

เมื่อได้รับการเตือนภัยจากหน่วยงานด้านเตือนภัยน้าท่วมแล้ว สิ่งที่ต้องรีบดาเนินการ คือ
1. ติดตามการประกาศเตือนภัยจากสถานีวิทยุท้องถิ่น โทรทัศน์ หรือรถฉุกเฉินอย่าง
ต่อเนื่อง
2. ถ้ามีการเตือนภัยน้าท่วมฉับพลัน และอยู่ในพื้นที่หุบเขาให้ปฏิบัติ ดังนี้
- ปีนขึ้นที่สูงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้
- อย่านาสัมภาระติดตัวไปมาก ให้คิดว่าชีวิตสาคัญที่สุด
- อย่าพยายามวิ่งหรือขับรถผ่านบริเวณทางน้าหลาก
3. ถ้ามีการเตือนการเฝ้าระวังน้าท่วม ยังพอมีเวลาในการเตรียมแผนรับมือน้าท่วม
4. ดาเนินการตามแผนรับมือน้าท่วมที่วางไว้
5. ถ้ามีการเตือนภัยน้าท่วมและอยู่ในพื้นที่น้าท่วมถึง ควรปฏิบัติดังนี้
- อุดปิดช่องท่อน้าทิ้ง อ่างล้างจาน พื้นห้องน้า และสุขภัณฑ์ที่น้าสามารถไหล
เข้าบ้านได้
- ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและแก๊สถ้าจาเป็น
- ล็อคประตูบ้านและอพยพขึ้นที่สูง หรือสถานที่หลบภัยของหน่วยงานต่าง ๆ
6. หากบ้านพักอาศัยไม่ได้อยู่ในที่น้าท่วมถึง แต่อาจมีน้าท่วมในห้องใต้ดิน ควรปฏิบัติ
ดังนี้
- ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องใต้ดิน
- ปิดแก๊ส หากคาดว่าน้าจะท่วมเตาแก๊ส
- เคลื่อนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นชั้นบน
- ห้ามอยู่ในห้องใต้ดิน เมื่อมีน้าท่วมถึงบ้าน
การเตรียมความพร้อมของประชาชนที่อยู่ในบริเวณที่จะเกิดอุทกภัย นับว่ามีความสาคัญ
และจาเป็น เมื่อได้รับสัญญาณเตือนอุทกภัยควรติดตามข่าวสารและปฏิบัติตนเมื่ อเกิดเหตุการณ์
ต่าง ๆ ได้แก่
1. เชื่อฟังคาเตือนอย่างเคร่งครัด เพื่อติดตามข่าวสารทางราชการ
2. เคลื่อนย้ายคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งของไปอยู่ในที่สูง ให้พ้นระดับน้าที่เคยท่วมมาก่อน
3. ควรเตรียมเรือไม้ เรือยาง หรือแพไม้ไว้ใช้ เพื่อเป็นยานพาหนะในขณะน้าท่วมเป็น
เวลานาน
4. เตรียมไฟฉาย ถ่านไฟฉาย เทียนไข และไม้ขีดไฟ ไว้ใช้เมื่อไฟฟ้าดับ
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5. เตรีย มวิทยุที่ใช้ ถ่านไฟฉาย เพื่ อติ ด ตามฟั งรายงานข่ าวของลัก ษณะอากาศจาก
กรมอุตุนิยมวิทยา
6. เตรียมโทรศัพท์มือถือ พร้อมแบตเตอรี่สารองให้พร้อม เพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือ
7. เตรียมยาแก้พิษกัดต่อยจากแมลงป่อง ตะขาบ งู และสัตว์อื่น ๆ
8. เตรียมน้าดื่มสะอาดเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดแน่น เพราะน้าประปาอาจจะหยุดไหลเป็น
เวลานาน
9. เตรียมอาหารกระป๋องและอาหารสารองไว้ กรณีที่ความช่วยเหลือจากทางราชการ
ยังเข้าไปไม่ถึง
การเกิดเหตุการณ์น้าท่วม ย่อมเป็นบทเรียนที่ดีต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้เป็น
อย่างดี ดังนั้นการรับมือสาหรับน้าท่วมครั้งต่อไปควรปฏิบัติ ดังนี้
1. คาดคะเนความเสียหายที่จะเกิดกับทรัพย์สินของตนเองเมื่อเกิดน้าท่วม
2. ท าความคุ้ น เคยกั บ ระบบการเตื อ นภั ย ของหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง และขั้ น ตอน
การอพยพ
3. เรียนรู้เส้นทางการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดจากบ้านไปยังที่สูงหรือพื้นที่ที่ปลอดภัย
4. ผู้ ที่ อ าศั ย ในพื้ น ที่ เสี่ ย งต่ อ น้ าท่ วม ควรจะเตรีย มวัส ดุ เช่ น กระสอบทราย แผ่ น
พลาสติก เป็นต้น
5. นายานพาหนะไปเก็บไว้ในพื้นที่ที่น้าท่วมไม่ถึง
6. ปรึกษาและทาข้อตกลงกับบริษัทประกันภัยเกี่ยวกับการประกันความเสียหายของ
บ้านเรือน
7. บันทึกหมายเลขโทรศัพท์สาหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินไว้ในโทรศัพท์มือถือ
8. รวบรวมของใช้ที่จาเป็นและเสบียงอาหาร ไว้ในที่ปลอดภัยและสูงกว่าระดับที่คาด
ว่าน้าจะท่วมถึง
9. จดบันทึกรายการทรัพย์สินมีค่า และเอกสารสาคัญทั้งหมด ถ่ายรูป หรือถ่ายวีดิโอ
เก็บไว้เป็นหลักฐาน และเก็บไว้ในสถานที่ปลอดภัยหรือห่างจากที่น้าท่วมถึง เช่น ตู้เซฟที่ธนาคาร
หรือไปรษณีย์
10. ทาแผนการรับมื อน้าท่วม และถ่ายเอกสารเก็บ ไว้ในที่ สังเกตได้ ง่าย และติดตั้ ง
อุปกรณ์ป้องกันน้าท่วมที่เหมาะสมกับบ้านของแต่ละคน
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4.2 การปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย
4.2.1 ตัดสะพานไฟ และปิดแก๊สหุงต้มให้เรียบร้อย
4.2.2 อยู่ในอาคารที่แข็งแรง และอยู่ในที่สูงพ้นระดับน้าที่เคยท่วมมาก่อน
4.2.3 สวมเสื้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ
4.2.4 ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้าหลาก
4.2.5 ไม่ควรเล่นน้าหรือว่ายน้าในขณะน้าท่วม
4.2.6 ระวังสัตว์มีพิษที่หนีน้าท่วมกัดต่อย
4.2.7 ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เช่น สังเกตลมฟ้าอากาศและติดตามรายงาน
อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
4.2.8 เตรี ย มอพยพไปในที่ ป ลอดภั ย เมื่ อ สถานการณ์ จ วนตั ว หรื อ ปฏิ บั ติ ต าม
คาแนะนาของทางการ
4.2.9 เมื่อถึงคราวคับขัน ให้คานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกว่าห่วงทรัพย์สิน
4.3 การปฏิบัติหลังเกิดอุทกภัย
ภายหลังจากการเกิดอุทกภัยหรือน้าท่วมแล้ว ควรรื้อและเก็บกวาดสิ่งปรักหักพัง และ
ทาความสะอาดซ่อมแซมบ้ านเรือ นให้เร็วที่ สุด และดูแลรักษาสุภ าพของตนเองและครอบครัว
ดื่มน้าสะอาด แต่ถ้าได้รับความเสียหายมาก ผู้ประสบภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อนี้
4.3.1 การขอรับอาหารเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค
4.3.2 การซ่อมแซมบ้านเรือนที่พักอาศัย หรือการจัดหาแหล่งเงินกู้สาหรับซ่อมบ้าน
หรือสร้างบ้านใหม่ หรือการจัดหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้
4.3.3 การซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ระบบประปาในบ้าน
4.3.4 การช่วยเหลือฟื้นฟูในเรื่องสุขภาพทางกายและจิตใจ
4.3.5 การประกอบอาชี พ เช่ น การแนะน าทางด้ า นวิ ช าการเพื่ อ ปลู ก พื ช ทดแทน
การจัดหาพันธุ์พืชผลไม้ และการหาแหล่งเงินกู้ฉุกเฉิน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ดินโคลนถล่ม
สาระสาคัญ
การเกิดดินถล่มหรือโคลนถล่ม มักพบในท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ตามเชิงเขาและเกิดขึ้นในช่วงที่มี
ฝนตกหนัก ที่น้าจากภูเขาไหลบ่าพัดเอาดินเอาโคลนมากองรวมกันไว้มาก ๆ และเมื่อถึงระดับหนึ่ง
ซึ่งบริเวณที่รองรับทนน้าหนักไม่ไหว เกิดการถล่มลงมาของกองดินหรือโคลน ซึ่งถ้าในบริเวณนั้นมี
การตั้งบ้านเรือนอยู่ ก็จะเกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน หรือบางครั้งเกิดจากการตัดต้นไม้บน
พื้นที่ภูเขาและไหล่เขา เมื่อเกิดฝนตกหนักไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่จะยึดดินไว้ทาให้เกิดดินถล่ม

ตัวชี้วัด
1. อธิบายความหมายของดินโคลนถล่ม
2. บอกสาเหตุและปัจจัยในการเกิดดินโคลนถล่ม
3. บอกผลกระทบที่เกิดจากดินโคลนถล่ม
4. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากดินโคลนถล่ม
5. บอกสัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดดินโคลนถล่ม
6. บอกพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดดินโคลนถล่ม
7. บอกสถานการณ์ดินโคลนถล่มในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก
8. วิเคราะห์เปรียบเทียบการเกิดดินโคลนถล่มของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก
และคาดคะเนการเกิดดินโคลนถล่มในอนาคตได้
9. บอกวิธีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดดินโคลนถล่ม
10. บอกวิธปี ฏิบัติขณะเกิดดินโคลนถล่ม
11. บอกวิธปี ฏิบัติหลังเกิดดินโคลนถล่ม
12. เสนอแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหา ผลกระทบที่เกิดจากดินโคลนถล่ม
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ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความหมายของดินโคลนถล่ม
เรื่องที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดินโคลนถล่ม
2.1 ประเภทของดินโคลนถล่ม
2.2 สาเหตุและปัจจัยการเกิดดินโคลนถล่ม
2.3 ผลกระทบที่เกิดจากดินโคลนถล่ม
2.4 สัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดดินโคลนถล่ม
2.5 พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดดินโคลนถล่ม
เรื่องที่ 3 สถานการณ์ดินโคลนถล่มในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก
3.1 สถานการณ์ดินโคลนถล่มในประเทศไทย
3.2 สถานการณ์ดินโคลนถล่มในประเทศต่าง ๆ ในโลก
เรื่องที่ 4 แนวทางและการเตรียมความพร้อมเพื่อการป้องกันและการแก้ไขปัญหา
ผลกระทบที่เกิดจากดินโคลนถล่ม
4.1 แนวทางการป้องกันการเกิดเหตุดินโคลนถล่ม
4.2 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดดินโคลนถล่ม

เวลาที่ใช้ในการศึกษา 12 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู้
1. ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3
3. เว็บไซต์เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ
4. สื่อเอกสาร วารสาร จุลสาร สื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับภัยธรรมชาติที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น
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เรื่องที่ 1 ความหมายของดินโคลนถล่ม
ดินโคลนถล่ม (landslide) คือปรากฏการณ์ที่ส่วนของพื้นดิน ไม่ว่าจะเป็นก้อนหิน ดิน
ทราย โคลนหรือเศษดิน เศษต้นไม้ เกิดการไหล เลื่อน เคลื่อน ถล่ม พังทลาย หรือหล่นลงมาตามที่
ลาดเอียง อันเนื่องมาจากแรงดึงดูดของโลก ในขณะที่ส่วนประกอบของชั้นดิน ความชื้นและความ
ชุ่มน้าในดินทาให้เกิดการเสียสมดุล
ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ดินโคลนถล่ม เป็นปรากฏการณ์หรือเป็นภัยธรรมชาติของการ
สึกกร่อนชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริเวณพื้นที่ที่เป็นเนินสูงหรือภูเขาที่มีความลาด
ชันมาก มักเกิดในกรณีที่มีฝนตกหนักมากบริเวณภูเขาและภูเขานั้นอุ้มน้าไว้จนเกิดการอิ่มตัวจนทา
ให้เกิดการพังทลาย เกิดการถล่มลงมาของกองดินหรือโคลน ซึ่งถ้าบริเวณนั้นมีการตั้งบ้านเรือนอยู่
ก็จะเกิด การสูญ เสียทั้งชีวิตและทรัพ ย์สิน หรือบางครั้งเกิดจากการตัด ต้นไม้บนพื้ นที่ ภูเขาและ
ไหล่เขา เมื่อเกิดฝนตกหนักไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่จะยึดดิน
ดิน โคลนถล่ม มั ก เกิ ด พร้อ มกับ น้ าป่ าไหลหลาก หรือตามมาหลังจากน้ าป่ าไหลหลาก
เกิดขึ้นในขณะหรือภายหลังพายุฝนตกหนักต่อเนื่องอย่างรุนแรง กล่าวคือ เมื่อฝนตกต่อเนื่องน้าซึม
ลงในดินอย่างรวดเร็ว เมื่อถึงจุดหนึ่งดินจะอิ่มตัวชุ่มด้วยน้า ยังผลให้น้าหนั กของมวลดินเพิ่มขึ้น
และแรงยึดเกาะระหว่างมวลดินลดลง ระดับน้าใต้ผิวดินเพิ่มสูงขึ้น ทาให้แรงต้านทานการเลื่อนไหล
ของดินลดลง จึงเกิดการเลื่อนไหลของตะกอนมวลดินและหิน

ภาพดินโคลนถล่ม ที่ อาเภอน้าปาด จ.อุตรดิตถ์ ในเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2554
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เรื่องที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดินโคลนถล่ม
2.1 ประเภทของดินโคลนถล่ม
ดินโคลนถล่ม มีองค์ประกอบหลายอย่าง ทั้งจากส่วนประกอบของดิน ความเร็ว
กลไกในการเคลื่อนที่ ชนิดของตะกอน รูปร่างของรอยดินถล่ม ปริมาณของน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องใน
กระบวนการดินโคลนถล่ม และสาเหตุต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดดินโคลนถล่ม ดินโคลนถล่มมี 5 ประเภท
ใหญ่ ๆ ดังนี้
2.1.1 การถล่ ม แบบร่ ว งหล่ น มั ก จะเป็ น ก้ อ นหิ น ทั้ งก้ อ นใหญ่ แ ละก้ อ นเล็ ก
ลักษณะอาจตกลงมาตรง ๆ หรือตกแล้วกระดอนลงมาหรืออาจกลิ้งลงมาตามลาดเขาก็ได้

ภาพจาลองลักษณะการถล่มแบบร่วงหล่น
เปรียบเทียบภาพถ่ายการถล่มของหินร่วงหล่นที่เคลียร์ครีกแคนยอน รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.2005
(ภาพถ่ายโดย หน่วยสารวจทางธรณีวิทยารัฐโคโลราโด
คัดลอกจากหนังสือ The Landslide Handbook - A Guide to Understanding Landslides)
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2.1.2 การถล่มแบบล้มคว่า มักจะเกิดกับหินที่เป็นแผ่นหรือเป็นแท่งหินที่แตก
และล้มลงมา

ภาพจาลองลักษณะการถล่มแบบล้มคว่า (Topples)
เปรียบเทียบกับภาพถ่ายการถล่มของหินที่ ฟร้อทเซนต์จอห์นบริติชโคลัมเบียแคนาดา
(ภาพถ่ายโดย GBianchiFasanจากหนังสือThe Landslide Handbook - A Guide to Understanding Landslides)

2.1.3 การถล่มแบบการเลื่อนไถล เป็นการเคลื่อนตัวของดินหรือหินจากที่สูง
ไปสู่ที่ลาดต่าอย่างช้า ๆ แต่หากถึงที่ที่มีน้าชุ่ม หรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง การเคลื่อนที่อาจเร็วขึ้น

ภาพจาลองลักษณะการเลื่อนไถลแบบแนวระนาบ(Translation slide)
เปรียบเทียบกับภาพถ่ายการเลื่อนไถลที่ อ.ท่าปลาจ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเกิดจากกระแสน้ากัดเซาะบริเวณตีนของลาดเขา
(ภาพจาลองคัดลอกจากหนังสือ The Landslide Handbook - A Guide to Understanding Landslides)
(ภาพถ่ายโดย ประดิษฐ์ นูเลคัดลอกจากเว็บไซต์ กรมทรัพยากรธรณี)
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2.1.4 การไหลของดิ น (Flows) เกิ ด จากดิ น ชุ่ ม น้ ามากเกิ น ไป ท าให้ เกิ ด
ดินโคลนไหลลงมาตามที่ลาดชัน โดยการไหลของดินแบบนี้ ดินไหลอาจพัดพาเศษทราย
ต้นไม้ โคลน หรือแม้นกระทั่งก้อนหินเล็ก ๆ ลงมาด้วยและหากการไหลของดินพัดผ่าน
เข้ามา หมู่บ้านก็อาจทาให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้

ภาพจาลองลักษณะตะกอนไหล
เปรียบเทียบกับภาพถ่ายความเสียหาย ที่เมือง Caraballeda ประเทศเวเนซูเอล่า ในปี พ.ศ.2545
(ภาพถ่ายโดย L.M. Smith, WaterwaysExperiment Station, U.S. Army Corps of Engineers
คัดลอกจากหนังสือ The Landslide Handbook - A Guide to Understanding Landslides)

2.1.5 การถล่ ม แบบแผ่ อ อกไปด้ า นข้ า ง (Lataral Spreading) มั ก เกิ ด ในพื้ น ที่
ที่ลาดชันน้อยหรือพื้นที่ค่อนข้างราบโดยเกิดจากดินที่ชุ่มน้ามากเกินไปทาให้เนื้อดินเหลว และไม่
เกาะตัวกันจนแผ่ตัวออกไปด้านข้าง ๆ โดยเฉพาะด้ายที่มีความลาดเอียงหรือต่ากว่า

ภาพจาลองลักษณะการแผ่ออกไปด้านข้าง (Lateral spreading) เปรียบเทียบกับภาพถ่ายความเสียหายของถนนจาก
แผ่นดินไหวที่โลมาพรีเอตาแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา
เมื่อปี ค.ศ. 1989ซึ่งมีลักษณะการเคลื่อนตัวแบบแผ่ออกไปด้านข้าง
(ภาพถ่ายโดย Steve Ellen คัดลอกจากหนังสือ The Landslide Handbook - A Guide to Understanding Landslides)
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2.2 สาเหตุและปัจจัยการเกิดดินโคลนถล่ม
การเกิดดินโคลนถล่ม เกิดจากการที่พื้นดินหรือส่วนของพื้นดินเคลื่อน เลื่อนตกหล่น หรือ
ไหลลงมาจากที่ลาดชันหรือลาดเอียงต่างระดับตามแรงดึงดูดของโลกตามแนวบริเวณฝั่งแม่น้าและ
ชายฝั่งทะเลหรือมหาสมุทร รวมถึงบริเวณใต้มหาสมุทร
2.2.1 สาเหตุหลักที่ทาให้เกิดดินโคลนถล่ม มี 2 สาเหตุ คือ
1) สาเหตุที่เกิดตามธรรมชาติ เช่น
- โครงสร้างของดินที่ไม่แข็งแรง
- พื้นที่มีความลาดเอียงและไม่มีต้นไม้ยึดหน้าดิน
- การเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักและตกนาน ๆ
- ฤดูกาลโดยเฉพาะฤดูฝนส่วนสาคัญทาให้เกิดการอ่อนตัวและดินถล่ม
- ความแห้งแล้งและไฟป่าทาลายต้นไม้ยึดหน้าดิน
- การเกิดแผ่นดินไหว
- การเกิดคลื่นสึนามิ
- การเปลี่ยนแปลงของน้าใต้ดิน
- การกัดเซาะของฝั่งแม่น้าหรือฝั่งทะเล
- ภูเขาไฟระเบิดในบริเวณที่ภูเขาไฟยังไม่สงบ
2) สาเหตุที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์
- การขุดไหล่เขาทาให้ไหล่เขาชันมากขึ้น
- การดูดทรายจากก้นแม่น้าลาคลองทาให้แม่น้าลาคลองลึกลง ตลิ่งชัน
มากขึ้น ทาให้ดินถล่มได้
- การขุดดินลึก ๆ ในการก่อสร้างอาจทาให้เกิดดินด้านบนโดยรอบเคลื่อน
ตัวลงมายังหลุมที่ขุดได้
- การบดอัดดินเพื่อการก่อสร้างก็อาจทาให้ดินข้างเคียงเคลื่อนตัว
- การสูบน้าใต้ดิน น้าบาดาลที่มากเกินไปทาให้เกิดโพรงใต้ดินหรือการอัด
น้าลงในดินมากเกินไปก็ทาให้โครงสร้างดินไม่แข็งแรงได้
- การถมดินบนสันเขาก็เป็นการเพิ่มน้าหนักให้ดินเมื่อมีฝนตกหนักอาจทา
ให้ดินถล่มได้
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- การตัดไม้ทาลายป่าทาให้ไม่มีต้นไม้ยึดเกาะหน้าดิน
- การสร้างอ่างเก็บน้าบนภูเขา ก็เป็นการเพิ่มน้าหนักบนภูเขาและยังทาให้
น้าซึมลงใต้ดินจนเสียสมดุล
- การเปลี่ยนทางน้าตามธรรมชาติ ทาให้ระบบน้าใต้ดินเสียสมดุล
- น้าทิ้งจากอาคารบ้านเรือน สวนสาธารณะ ถนนหนทาง บนภูเขา
- การกระเทือนอย่างรุนแรง เช่น การระเบิดหิน การระเบิด ดิน การขุด
เจาะน้าบาดาล การขุดดินเพื่อสร้างอ่างเก็บน้า เขื่อน ฝายกั้นน้า เป็นต้น
2.2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดดินโคลนถล่ม
ดินโคลนถล่มที่ เกิดขึ้น ในประเทศไทยเกิดจากปัจจัยหลัก 4 ประการ ดั งนี้
(คณะสารวจพื้นที่เกิดเหตุดินถล่มภาคเหนือตอนล่าง, 2550)
1) สภาพธรณีวิทยาโดยปกติชั้นดินที่เกิดการถล่มลงมาจากภูเขา เป็นชั้นดิน
ที่เกิดจากการผุกร่อนของหินให้เกิดเป็นดิน ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของหินและโครงสร้างทางธรณีวิทยา
2) สภาพภูมิประเทศสภาพภูมิประเทศที่ทาให้เกิดดินถล่มได้ง่าย ได้แก่ ภูเขา
และพื้น ที่ที่มี ความลาดชันสูง หรือมีทางน้าคดเคี้ยวจานวนมาก นอกจากนั้นยังพบว่า ลักษณะ
ภูมิประเทศที่เป็นร่องเขาด้านหน้ารับน้าฝน และบริเวณที่เป็นหุบเขากว้างใหญ่สลับซับซ้อนแต่มี
ลาน้าหลักเพียงสายเดียว จะมีโอกาสเกิดดินโคลนถล่มได้ง่ายกว่าบริเวณอื่น ๆ
3) ปริมาณน้าฝนดินโคลนถล่มจะเกิดขึ้นเมื่อฝนตกหนักหรือตกต่อเนื่องเป็น
เวลานาน น้าฝนจะไหลซึมลงไปในชั้นดินจนกระทั่งชั้นดินอิ่มตัวด้วยน้า ทาให้ความดันของน้าในดิน
เพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มความดันในช่องว่างของเม็ดดิน ดันให้ดินมีการเคลื่อนที่ลงมาตามลาดเขาได้
ง่ายขึ้น และนอกจากนี้ แล้วน้ าที่เข้าไปแทนที่ ช่องว่างระหว่างเม็ดดิ นทาให้แรงยึดเกาะระหว่าง
เม็ดดินลดน้อยลง ส่งผลให้ดินมีกาลังรับแรงต้านทานการไหลของดินลดลง
4) สภาพสิ่งแวดล้อมสภาพสิ่งแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป อาจทาให้เกิด
ดินโคลนถล่มได้ โดยพบว่าพื้นที่ที่เกิดดิน โคลนถล่มมักเป็นพื้นที่ภูเขาสูงชัน ที่มีการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
- พื้นที่ต้นน้า ลาธาร ป่าไม้ ถูกทาลายในหลาย ๆ จุด
- การบุกรุกทาลายป่าไม้เพื่อทาไร่และทาการเกษตรบนที่สูง
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- รู ป แบบการท าเกษตร เช่ น การเปลี่ ย นแปลงสภาพป่ า เป็ น สวน
ยางพาราโดยเฉพาะพวกต้นยางที่ยังมีขนาดเล็กอยู่ และการปลูกยางถุง ซึ่งรากแก้วไม่แข็งแรง
- การใช้ประโยชน์ที่ดิน การตัดถนนผ่านไหล่เขาสูงชัน หรือการตัดไหล่
เขาสร้างบ้านเรือน
- การปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน้า เช่น สะพานที่มีเ สาสะพาน
อยู่ในทางน้า
2.3 ผลกระทบที่เกิดจากดินโคลนถล่ม
การเกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่ม สามารถสร้างความเสียหายได้อย่างมาก โดยเฉพาะ
ถ้าเกิดขึ้นบริเวณใกล้กับชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่จานวนมาก ซึ่งผลกระทบตามมาจากการเกิด ดิน
โคลนถล่มทาให้เกิดความเสียหายในด้านหลัก ๆ 3 ด้าน ได้แก่ ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนด้านสุขภาพอนามัย และจิตใจของผู้ประสบภัย สรุปได้ดังนี้
2.3.1 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
- เป็นการเร่งให้หน้าดินถูกชะล้าง พังทลายเพิ่มขึ้น เมื่อมาก ๆ เข้าป่าจะขาด
ความอุดมสมบูรณ์ ต้นน้าจะถูกทาลายตามมา เกิดภาวะแห้งแล้งเพิ่มขึ้น
- ป่าลดลง สัตว์ป่าก็ลดลง ระบบนิเวศน์ก็จะเสียสมดุล
- เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศ จากการพังทลาย การถูกทับถมด้วย
ก้อนหิน กรวด ทราย
- สายน้าเปลี่ยนทิศทาง เนื่องจากถูกกีดขวางจากตะกอนมหึมาที่ทับถมปิด
เส้นทางการไหลของน้าเป็นต้น
2.3.2 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และสังคม
- ประชาชนผู้ประสบเหตุแผ่นดินโคลนถล่ม ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต
- ที่อยู่อาศัย สิ่งปลูกสร้างเสียหาย ทาให้เป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัย
- สัตว์เลี้ยงล้มตายและสูญหาย
- พื้นที่ทากินและพืชผลทางการเกษตรเสียหาย
- เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด สาธารณูปโภคต่าง ๆ ใช้การไม่ได้
- เสียงบประมาณในการรักษาการเจ็บป่วย
ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภยั ธรรมชาติ 3 - 63

- เสียงบประมาณในการฟื้น ฟู ความเป็ นอยู่ หรืออพยพโยกย้ายที่ อยู่อ าศั ย
เพื่อให้กลับมาดาเนินชีวิตต่อไปได้
2.3.3 ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย
- ระบบสาธารณูปโภคเสียหาย อาจเกิดการระบาดของโรคต่าง ๆ
- เกิดการบาดเจ็บ ป่วยไข้ ทุพพลภาพ
- ผู้ประสบภัยมีปัญหาสุขภาพจิต หวาดวิตก เครียด ซึมเศร้า ส่งผลต่อสุขภาพ
กายตามมา
2.4 สัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดดินโคลนถล่ม
2.4.1 มีฝนตกหนักถึงหนักมากตลอดทั้งวัน
2.4.2 ระดับน้าในแม่น้าลาห้วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติ
2.4.3 สีของน้ามีสีขุ่นมากกว่าปกติ เปลี่ยนเป็นเหมือนสีดินภูเขา
2.4.4 มีกิ่งไม้หรือท่อนไม้ไหลมากับกระแสน้า
2.4.5 เกิดช่องทางเดินน้าแยกขึ้นใหม่หรือหายไปจากเดิมอย่างรวดเร็ว
2.4.6 เกิดรอยแตกบนถนนหรือพื้นดินอย่างรวดเร็ว
2.4.7 ดินบริเวณฐานรากของตึกหรือสิ่งก่อสร้างเกิดการเคลื่อนตัวอย่างกะทันหัน
2.4.8 โครงสร้างต่าง ๆ เกิดการเคลื่อนหรือดันตัวขึ้น เช่น ถนน กาแพง เป็นต้น
2.4.9 ต้นไม้ เสาไฟ รั้ว หรือกาแพง เอียงหรือล้มลง
2.4.10 ท่อน้าใต้ดินแตกหรือหักอย่างฉับพลัน
2.4.11 ถนนยุบตัวลงอย่างรวดเร็ว
2.4.12 เกิดรอยแตกร้าวขึ้นที่โครงสร้างต่าง ๆ เช่น รอยแตกที่กาแพง
2.4.13 เห็นรอยแยกระหว่างวงกบกับประตู หรือระหว่างวงกบกับหน้าต่างที่ขยาย
ใหญ่ขึ้น
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2.5 พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดดินโคลนถล่ม
2.5.1 พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดภัยดินโคลนถล่ม หมายถึง พื้นที่และบริเวณที่อาจจะเริ่ม
เกิดการเลื่อนไหลของตะกอนมวลดินและหินที่อยู่บนภูเขาสู่ที่ต่าในลาห้วยและทางน้าขณะเมื่อมีฝน
ตกหนักอย่างต่อเนื่อง ลักษณะของพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม มีข้อสังเกตดังนี้
·
- พื้นที่ลาดเชิงเขาหรือบริเวณที่ลุ่มใกล้เชิงเขาที่มีการพังทลายของดินสูง
- พื้นที่เป็นภูเขาสูงชันหรือหน้าผาที่เป็นหินผุพังง่ายและมีชั้นดินหนาจากการ
ผุกร่อนของหิน
- พื้นที่ที่เป็น ทางลาดชัน เช่น บริเวณถนนที่ตัดผ่านหุ บเขา บริเวณลาห้วย
บริเวณเหมืองใต้ดินและเหมืองบนดิน
- บริเวณที่ดินลาดชันมากและมีหินก้อนใหญ่ฝังอยู่ในดิน โดยเฉพาะบริเวณ
ที่ใกล้ทางน้า เช่น ห้วย คลอง แม่น้า
- ที่ลาดเชิงเขาที่มีการขุดหรือถม
- พื้นที่ต้นน้าลาธารที่มีการทาลายป่าไม้สูง ชั้นดินขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว
- เป็นพื้นที่ที่เคยเกิดดินถล่มมาก่อน
- พื้นที่สูงชันไม่มีพืชปกคลุม
- บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันของชั้นดินอย่างรวดเร็วซึ่ งมีสาเหตุ
มาจากการก่อสร้าง
- บริเวณพื้นที่ลาดต่าแต่ชั้นดินหนาและชั้นดินอิ่มตัวด้วยน้ามาก
2.5.2 หมู่บ้านเสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม หมายถึง หมู่บ้านหรือชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง
ลาห้วยตามลาดเชิงเขา และที่ลุ่มที่อยู่ติดหรือใกล้เขาสูง อาจจะได้ผลกระทบจากการเลื่ อนไหลของ
ตะกอนมวลดินและหินปริมาณมากที่มาพร้อมกับน้าตามลาห้วยจากที่สูงชันลงมาสู่หมู่บ้านหรือ
ชุมชนที่ตั้งอยู่ โดยลักษณะที่ตั้งของหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม มีข้อสังเกตได้ดังนี้
- อยู่ติดภูเขาและใกล้ลาห้วย
- มีร่องรอยดินไหลหรือเลื่อนบนภูเขา มีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขา
- อยู่บนเนินหน้าหุบเขาและเคยมีดินโคลนถล่มมาก่อน
- มีน้าป่าไหลหลากและน้าท่วมบ่อย
- มีกองหิน เนินทรายปนโคลนและต้นไม้ในห้วยหรือใกล้หมู่บ้าน
- พื้นห้วยจะมีก้อนหินขนาดเล็กและใหญ่ปนกันตลอดท้องน้า
ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภยั ธรรมชาติ 3 - 65

จากการสารวจเก็บข้อมูลทางธรณีวิทยาโดยกรมทรัพยากรทางธรณี พบว่า พื้นที่เสี่ยงภัย
ดินโคลนถล่มใน 51 จังหวัด 323 อาเภอ 1,056 ตาบล 6,450 หมู่บ้านทั่วประเทศและพื้นที่เสี่ ยง
ภัยในระดับสูงสุด 17 จังหวัดเป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง ชุมพร
กระบี่ สุ ร าษฎร์ธ านี นครศรีธ รรมราช พั ท ลุ ง ตรั ง และภาคเหนื อ 10 จั งหวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ลาพูน ลาปาง พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ และตาก

เรื่องที่ 3 สถานการณ์ดนิ โคลนถล่มในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก
3.1 สถานการณ์ดินโคลนถล่มในประเทศไทย
ส าหรับ ในประเทศไทยการเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ดิ น ถล่ ม นั้ น ส่ วนใหญ่ มี ตั ว กลางส าคั ญ
ในการเคลื่อนย้ายมวลของดิน คือ น้า โดยมากแล้วจะมีสาเหตุหลักมาจากการเกิดฝนตกหนัก และ
น้าท่วม ทาให้ดินไม่สามารถอุ้มน้าไว้ได้ ประเทศไทยเกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มรุนแรง ดังนี้
22 พฤศจิ ก ายน 2531 บ้ านกะทู น เหนื อ อ าเภอพิ ปู น จังหวัด นครศรีธ รรมราช
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตประมาณ 230 คน บ้านเรือนเสียหายประมาณ 1,500 หลัง พื้นที่การเกษตร
เสียหาย 6,150 ไร่ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท
11 กันยายน 2543 บ้านธารทิพย์ อาเภอหล่มสัก และบ้านโพธิ์เงิน อาเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้เสียชีวิต 10 คน สูญหาย 2 คน บ้านเรือนเสียหาย 363 หลัง การปศุสัตว์และ
พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย
4 พฤษภาคม 2544 อาเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ผู้เสียชีวิต 43 คน สูญ หาย 4 คน
บ้านเรือนเสียหาย 18 หลัง คิดเป็นมูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท
11 สิงหาคม 2544 ตาบลน้าก้อ อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้บาดเจ็บ 109
คน เสีย ชีวิต 136 คน สู ญ หาย 4 คน บ้ านเรือ นเสีย หาย 188 หลัง เสี ยหายบางส่วน 441 หลั ง
คิดเป็นมูลค่าประมาณ 645 ล้านบาท
22 พฤษภาคม 2547 บ้ านสบโขง หมู่ 10 ตาบลแม่สวด อ าเภอสบเมย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ผู้ประสบภัย 400 คน 120 ครัวเรือน บ้านเรือนเสียหาย 100 หลัง
17 ตุ ล าคม 2547 ตาบลอ่ าวนาง อ าเภอเมื อ ง จั งหวัด กระบี่ เกสเฮาส์ 14 หลั ง
เสียหาย ดินทับหลังคา รั้ว และผนังห้อง 10 หลังเสียหาย รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท
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22 พฤษภาคม 2549 พื้นที่อาเภอลับแล อาเภอเมือง และอาเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ มีประชาชนผู้ประสบภัย ประมาณ 128,800 คน โดยมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 66 ราย สูญหาย
37 คน บ้ านเรือนเสียหาย 3,076 หลังในจานวนนี้ เป็ นบ้ านเรือนที่ เสียหายทั้งหลังจานวน 430
หลังคาเรือน
9 ตุลาคม 2549 ตาบลแม่งอน อาเภอฝาง จังหวัดเชี ยงใหม่ มีผู้เสียชีวิต 8 ราย
บ้านเรือน เสียหายรวม 29 หลัง
3 สิ ง หาคม 2554 บ้ านปู่ ท า ปิ ด ทั บ เส้ น ทางหลวงแผ่ น ดิ น 1194 แม่ ส ะเรี ย งแม่สามแลบ กว่า 10 จุด และปิดทับบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 1 หลัง และเสียหายบางส่วน 9 หลัง
มีผู้เสียชีวิต9 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บ 12 คน
23 กันยายน 2554 บ้านเปียงกอก ตาบลโป่งน้าร้อน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
น้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย มีผู้เสียชีวิต 1 รายและสูญหาย2 ราย
28 กันยายน 2554 บ้านเมืองก๋าย ตาบลเมืองก๋าย อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
บ้านเรือนของประชาชน เสียหายจานวน 4 หลังคาเรือน มีผู้เสียชีวิต จานวน 4 ราย และสูญหาย
จานวน 1 ราย
ปัจจุบันปัญ หาดินโคลนถล่มเกิดบ่อยมากขึ้นและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอันมี
สาเหตุจากพฤติกรรมของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ โดยมีผลกระทบดังแผนภาพ ดังนี้

แผนภาพแสดง สถิตสิ ถานการณ์ภยั จากดินโคลนถล่ม พ.ศ. 2552-2556
ที่มาhttps://dpmcr.files.wordpress.com/2015/06/
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3.2 สถานการณ์ดินโคลนถล่มในประเทศต่าง ๆ ในโลก
การเกิดแผ่นดิน โคลนถล่มในประเทศไทยและในต่างประเทศมีลักษณะคล้ายกัน คือ
มักเกิดในพื้นที่ภูเขาที่มีความลาดชัน มีการปรับพื้นที่ป่าตั้งเดิมเป็นพื้ นที่เกษตรกรรม สร้างบ้านพัก
อาศัย สร้างรีสอร์ทบริการนักท่องเที่ยว และเมื่อมีฝนตกชุกต่อเนื่องยาวนานมากกว่า 24 ชั่วโมง
มักจะเกิดแผ่นดินถล่มเอาดินโคลน เศษหิน ซากไม้ลงมาพร้อมกับสายน้า สร้างความเสียหายทั้งต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินทุกครั้ง และการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนี้มักเกิดถี่ขึ้น และรุนแรงมากขึ้นทุก ๆ
ครั้งด้วย ตัวอย่างเช่น ประเทศยูกันดา ทวีปแอฟริกาได้เกิดดินถล่มในหมู่บ้านแถบเทือกเขาทาง
ภาคตะวันออกของประเทศ เมื่อเดือนมีนาคม 2553 เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
และที่ประเทศจีน วันที่ 7 กรกฎาคม 2556 เกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มทับร่างของประชาชนกว่า
30-40 คนในมณฑลเสฉวนของประเทศจีน เนื่องจากฝนที่ตกหนั กจนทาให้เกิดน้าท่วมฉับพลัน
มีหลายพื้นที่ซึ่งได้รับกระทบจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันโดยเฉพาะที่มณฑลเสฉวน
น้าท่วม ดินโคลนถล่ม เสฉวนประเทศเทศจีน จาก “ซูเปอร์ไต้ฝุ่นซูลิก (Soulik)”
หลั ง จากหลายพื้ น ที่ ข องจี น ประสบกั บ พายุ ฝ นที่ โหมกระหน่ ามาตั้ ง แต่ ช่ ว งต้ น เดื อ น
กรกฎาคม 2556 ทาให้ประชาชนต้องเผชิญกับอุทกภัยและดินโคลนถล่ม สร้างความเสียหายต่อ
ชี วิ ต และทรัพ ย์ สิ น จ านวนมาก จี น ยั งเจอเคราะห์ ซ้ ากรรมซั ด จากพายุ ไต้ ฝุ่ น “ซู ลิ ก ” (Soulik)
พัดเข้าถล่มอีกระลอก เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2556 ทาให้เกิดเหตุการณ์ ดินโคลนถล่มทับร่างของ
ประชาชนกว่า 30-40 คนในมณฑลเสฉวนของประเทศจีน เนื่องจากฝนที่ ตกหนัก จนทาให้เกิ ด
น้าท่ วมฉับ พลัน มี ห ลายพื้ น ที่ ซึ่ งได้ รับ กระทบจากฝนที่ ตกหนั ก ติด ต่ อกั น หลายวัน โดยเฉพาะที่
มณฑลเสฉวน สะพาน 3 แห่ง ได้พังถล่มลงมา เหตุดินโคลนถล่มและน้าท่วมเกิดขึ้นบ่อยในเขต
ภูเขาของจีน ทาให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนทุกปี ซึ่งภัยธรรมชาติในครั้งนี้ก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างมาก เทียบเท่ากับการเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ 2 ครั้ง ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา ทั้งนี้ประเทศ
จีนต้องประสบกับภัยทางธรรมชาติมาโดยตลอดในระยะเวลา 30 ปี
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กรกฎาคม 2556 ฝนกระหน่ามณฑลเสฉวนทาให้เกิดน้าท่วมฉับพลันประชาชนนับหมื่นเดือดร้อน

สถานการณ์ดินถล่ม เมืองตูเจียงเยีย่ น มณฑลเสฉวนทางภาคตะวันตกของจีน

เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้รถขุดดินเข้าช่วยเหลือประชาชนในเมืองแห่งหนึ่งของมณฑลเสฉวนหลังเกิดเหตุดนิ โคลน
ภาพจาก http://dpm.nida.ac.th/main/index.php/articles/storm/item/
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ดินโคลนถล่มในอัฟกานิสถาน
เมื่ อ วั น ที่ 2 พฤษภาคม 2557 เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ดิ น โคลนถล่ ม ในเขตชนบททางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถานและคาดว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตหรือสูญหายกว่า 2,700 คน
สาหรับเหตุการณ์ดินถล่มครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านถูกพัดกลืน
หายไป ครอบครัวนับร้อยต้องสูญเสียทุกสิ่งอย่าง

ภาพประกอบจาก WAKIL KOHSAR / AFP

ดินโคลนถล่มในประเทศยูกันดา ทวีปแอฟริกา
เมื่อเดือนมีนาคม 2553 เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติจากดินโคลนถล่มทางภาคตะวันของ
ประเทศยูกันดา พบผู้เสียชีวิตราว 100 รายและสูญหายอีกกว่า 300 คน ซึ่งมีฝนตกลงมาอย่าง
หนักก่อนดินโคลนถล่มลงมาจากเขา อานุภาพของมันกวาดทาลายต้นไม้และพุ่มไม้ล้มระเนระนาด
หมู่บ้านต้องจมอยูใ่ ต้โคลน

ดินโคลนถล่มทับหมู่บ้านยูกันดา
ที่มา http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?News
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เรื่องที่ 4 แนวทางและการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากดินโคลนถล่ม
ในการป้องกันภัยธรรมชาติจากการเกิดดินโคลนถล่มนั้น นอกเหนือจากเป็นหน้าที่ของ
ผู้รับผิดชอบโดยตรงคือหน่วยงานของรัฐแล้ว ยังมีส่วนของภาคประชาชน ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การหาแนวทาง ป้องกันภัยแผ่นดินถล่ม หรือดินโคลนถล่ม ดังนี้
4.1 แนวทางการป้องกันการเกิดเหตุดินโคลนถล่ม
4.1.1 แนวทางการป้องกันการเกิดเหตุดินโคลนถล่มที่ดาเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ
การป้องกันดินโคลนถล่มที่ดาเนินการโดยหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศไทย
ส่วนใหญ่จะเป็นการดาเนินการป้องกันดิน โคลนถล่มที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น เช่น
การตัดภูเขาเพื่อสร้างถนน ทาให้เกิดแนวดินข้างถนนที่ตัดผ่านเป็นลักษณะลาดชัน การสร้างแนว
ป้องกันต้องใช้งบประมาณมาก แต่มีความจาเป็นเนื่องจากเป็นเส้นทางที่ใช้ในการคมนาคม จึงต้อง
มีแนวทางในการป้องกันปัญหาดินโคลนถล่ม สรุปได้ดังนี้
1) ลดแรงกระทาซึ่งเป็นเหตุให้มวลดินเกิดการเคลื่อนตัวโดยปรับความลาดชัน

ภาพแสดงการปรับความลาดชัน
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2) เพิ่มกาลังให้มวลดิน เช่น ลดระดับน้าใต้ดินและลดความชื้นของดิน เป็นต้น

ภาพแสดงการเพิ่มกาลังให้มวลดินโดยการลดระดับน้าใต้ดินผ่านท่อระบายน้า
ที่มา :คัดลอกจาก The Landslide Handbook-A Guide to Understanding Landslides. By Lynn M. Highland,
United States Geological Survey, andPeterBobrowsky, Geological Survey of Canada.

3) ติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความต้านทานการเคลื่อนของมวลดิน เช่น กาแพง
กันดินหรือการตอกเสาเข็ม

ภาพแสดงโครงสร้างกาแพงกันดิน
ที่มา : http://www.cendru.eng.cmu.ac.th/web/4-2.htm
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4) การป้องกันหน้าดิน โดยการปลูกพืชคลุมดิน หรือการพ่นคอนกรีต

ภาพแสดงการรักษาหน้าดินโดยการปลูกพืชคลุมดิน
ที่มา : http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp

ภาพแสดงการรักษาหน้าดินโดยการพ่นคอนกรีต
ที่มา : http://www.cendru.eng.cmu.ac.th/web/4-2.htm
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4.1.2 แนวทางการป้องกันการเกิดเหตุแผ่นดินถล่มที่ดาเนินการโดยภาคประชาชน
การป้องกันการเกิดดินโคลนถล่มที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้น นอกจากจะ
เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงแล้ว คนในชุมชนควรร่วมมือกันในการกาหนดแนว
ทางการป้องกันภัยพิบัติการเกิดดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยง สรุปได้ดังนี้
1) ร่วมกันดูแล รักษา และป้องกันไม่ให้มีการตัดต้นไม้ทาลายป่าในพื้นที่ป่าและ
บริเวณลาห้วยให้มีความอุดมสมบูรณ์
2) คนในชุมชนควรร่วมกันจัดสรรเขตพื้นที่ป่าเป็นเขตป่าอนุรักษ์และเขตป่าใช้
ประโยชน์ออกจากกัน เพื่อป้องกันการโค่นล้มต้นไม้
3) สารวจบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดดินโคลนถล่มโดยสังเกตลักษณะ
พื้นที่ ได้แก่
- เป็นภูเขาหัวโล้น ทาให้ดินขาดรากไม้ยึดเหนี่ยวอาจเกิดการถล่มลงมาได้ง่าย
- มีชั้นดินหนาวางตัวอยู่ตามลาดภูเขาที่มีความลาดเอียงสูง หรือเป็นหน้าผา
- มีชั้นหินที่รองรับชั้นดินเป็นหินชนิดที่ผุง่าย
4) ทาลายหรือขนย้ายเศษกิ่งไม้ ต้นไม้แห้งที่ถูกน้าพัดมาสะสมขวางทางน้า
5) ควรทาการอพยพประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนกีดขวางทางน้าขึ้นไปอยู่บนเนิน
หรือที่สูงชั่วคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเตือนภัยว่าจะเกิดฝนตกหนักติดต่อกัน
6) จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเหตุแผ่นดินถล่ม
7) จัด ทาแผนการอพยพแผนการช่วยเหลือและฟื้ น ฟู ผู้ป ระสบภั ย และควร
ฝึกซ้อมตามแผนการอพยพในโอกาสที่เสี่ยงจะเกิดแผ่นดินถล่ม
4.2 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดดินโคลนถล่ม
4.2.1 ก่อนเกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่ม
ในกรณีที่ตั้งบ้านเรือนหรือที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงผู้มีความเสี่ยงประสบเหตุ
ดินโคลนถล่มควรปฏิบัติตน ดังนี้
1) สังเกตลักษณะบริเวณโดยรอบที่ตั้งของชุมชนและบริเวณที่เสี่ยงภัยจากการ
เกิดดินโคลนถล่ม
(1) อยู่ติดกับภูเขาและใกล้ลาห้วย
(2) มีร่องรอยดินไหล หรือดินเลื่อนบนภูเขา
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(3) มีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขา
(4) อยู่บนเนินหน้าหุบเขาและเคยมีโคลนถล่มลงมาบ้าง
(5) ถูกน้าป่าไหลหลากและน้าท่วมบ่อย
(6) มีกองหิน เนินทรายปนโคลนและต้นไม้ในห้วยหรือใกล้หมู่บ้าน
2) สังเกตและเฝ้าระวังน้าและดิน
(1) มีฝนตกหนักถึงตกหนักมากตลอดทั้งวัน
(2) ปริมาณน้าฝนมากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวัน
(3) มีเสียงดังผิดปกติบนภูเขาและในลาห้วย เนื่องจากการถล่มและเลื่อนไหล
ของน้า ดินและต้นไม้
(4) ระดับน้าในลาห้วยสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีน้าไหลหลากล้นตลิ่ง
(5) สีของน้าขุ่นข้น และเปลี่ยนเป็นสีดินของภูเขา
(6) มีเศษของต้นไม้ขนาดเล็กไหลมากับน้า
3) การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดินโคลนถล่ม
(1) ติ ด ตามสถานการณ์ แ ละข่ า วการพยากรณ์ อ ากาศทางสถานี วิ ท ยุ
กระจายเสียงท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจาหมู่บ้านอย่างใกล้ชิด
(2) จัดเตรียมอาหาร น้าดื่ ม ยารักษาโรค และอุปกรณ์ฉุกเฉินที่จาเป็นต้องใช้
เมื่อประสบเหตุ
(3) ซ้อมแผนการอพยพ แผนการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยแผ่นดินถล่ม
(4) หากมี ก ารติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ส าหรั บ เตื อ นภั ย ไว้ ในพื้ น ที่ เสี่ ย งภั ย ผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีความเสี่ยงประสบเหตุ ควรหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยให้อยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
(5) หากสังเกตแล้วพบว่ามีความเสี่ยงในการเกิดดิน โคลนถล่ม ควรทาการ
อพยพออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยง หรืออยู่ในบริเวณที่ปลอดภัย
(6) แจ้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้ นให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้นาชุมขนให้
ทราบโดยเร็ว เพื่อแจ้งเตือนภัยให้ผู้ที่มีความเสี่ยงประสบเหตุรายอื่น ๆ ได้ทราบอย่างทั่วถึงและ
เตรียมความพร้อมได้อย่างทันท่วงที
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4.2.2 การปฏิบัติขณะเกิดดินโคลนถล่มผู้ประสบเหตุดิน โคลนถล่มควรปฏิบัติตน
ดังนี้
1) ตั้งสติ แล้วรวบรวมอุปกรณ์ฉุกเฉินที่จาเป็นต้องใช้เมื่อประสบเหตุ
2) ทาการอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยง หรืออยู่ในบริเวณที่ปลอดภัย
3) แจ้งสถานการณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้นาชุมขนให้ทราบเพื่อแจ้งเหตุ และ
เตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามแผนการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยแผ่นดินถล่ม
4.2.3 การปฏิบัติ ห ลังเกิดดินโคลนถล่มผู้ประสบเหตุดิน โคลนถล่มควรปฏิบั ติตน
ดังนี้
1) ติ ด ตามสถานการณ์ แ ละข่ า วการพยากรณ์ อ ากาศออกอากาศสถานี
วิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจาหมู่บ้า นอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกัน
การเกิดเหตุซ้า
2) จัดเวรยามเพื่ อเดิน ตรวจตาดูสถานการณ์ รอบ ๆ หมู่บ้ านเพื่อ สังเกตสิ่ ง
ผิดปกติ
3) ติดต่อขอรับความช่วยเหลือและฟื้นฟูจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดินถล่มทับหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในหุบเขา ทีอ่ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์วันที่ 22 พฤษภาคม 2549
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ไฟป่า
สาระสาคัญ
ไฟป่ า เป็ น พิ บั ติ ภั ย อย่างหนึ่ งที่ เกิ ด ขึ้ น ไม่ เฉพาะในประทศไทยแต่ เกิ ด ขึ้น ในทุ ก ภู มิ ภ าค
ทั่วโลกที่เป็นปัญหาเรื้อรังมานานและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกปี เมื่อเกิดไฟป่าขึ้นที่ใดก็จะ
ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายแก่ทรัพ ยากรธรรมชาติของป่า และสิ่งแวดล้อมอย่างมาก
ยิ่งกว่าสาเหตุอื่น ๆ เพราะไฟป่าสามารถลุกลามไหม้ทาลายพื้นที่จานวนมากได้ในเวลาอันรวดเร็ว
ไม่เฉพาะแต่พื้นที่นั้นเท่านั้น แต่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมด้วย ซึ่งเป็นความจาเป็นที่
ทุกคนต้องเรียนรู้และเข้าใจถึงความรุนแรงลักษณะของการเกิดไฟป่า สถานการณ์และผลกระทบที่
ตามมา ตลอดจนแนวทางการควบคุมและป้องกันเพื่อร่วมมืออย่างจริงจังในการลดความเสียหาย
จากไฟป่าให้น้อยลงหรือป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าขึ้น

ตัวชี้วัด
1. บอกความหมายของไฟป่า
2. บอกสาเหตุและปัจจัยการเกิดไฟป่า
3. บอกชนิดของไฟป่า
4. บอกผลกระทบที่เกิดจากไฟป่า
5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากไฟป่า
6. บอกฤดูกาลการเกิดไฟป่าในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก
7. บอกสถานการณ์ไฟป่าในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก
8. บอกวิธีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การเกิดไฟป่า
9. บอกวิธีการปฏิบัติเกิดขณะเกิดไฟป่า
10. บอกวิธีการปฏิบัติหลังเกิดไฟป่า
11. บอกแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากไฟป่า
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ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความหมายของไฟป่า
เรื่องที่ 2 ลักษณะการเกิดไฟป่า
2.1 สาเหตุและปัจจัยการเกิดไฟป่า
2.2 ชนิดของไฟป่า
2.3 ผลกระทบที่เกิดจากไฟป่า
2.4 ฤดูกาลเกิดไฟป่าในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก
เรื่องที่ 3 สถานการณ์การเกิดไฟป่า
3.1 สถานการณ์การเกิดไฟป่าในประเทศไทย
3.2 สถานการณ์การเกิดไฟป่าของโลก
เรื่องที่ 4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบทีเ่ กิดจากไฟป่า
4.1 การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า
4.2 การปฏิบัติขณะเกิดไฟป่า

เวลาที่ใช้ในการศึกษา 15 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.

ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3
สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ
สื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับไฟป่า
ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน
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เรื่องที่ 1 ความหมายของไฟป่า
ไฟป่าเป็นไฟที่เกิดขึ้นตามพื้นที่ในป่าทั่วไป สามารถเกิดขึ้นได้ทุกภาคของประเทศ และ
ทั่วโลก ทั้งนี้ไฟป่าอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทาของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในฤดูแล้งมักเกิดไฟป่าขึ้นในหลาย ๆ พื้นที่ เมื่อมีไฟป่าเกิดขึ้นบริ เวณใดก็จะสร้างความเสียหาย
ให้บริเวณนั้น และอาจลุกลามไปยังพื้นที่อื่น จนเกิดความเสียหายบริเวณกว้าง และส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ไฟป่า นับเป็นภัยพิบัติอันร้ายแรงที่เป็นเสมือนฝันร้ายของทั้งสัตว์ป่าน้อยใหญ่รวมถึงป่าไม้
และมวลมนุษยชาติเพราะเมื่อไฟป่ามอดดับลงคงหลงเหลือแต่สภาพความเสียหายอันประมาณค่า
ไม่ได้และเกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย
ความหมายของไฟป่า โดยสรุป คือ ไฟที่เกิดจากสาเหตุอันใดก็ตาม แล้วเกิดการลุกลาม
ไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุม ทั้งนี้ไม่ว่าไฟนั้นจะเกิดขึ้นในป่าธรรมชาติหรือสวนป่า
ก็ตาม

ไฟป่าในลักษณะต่าง ๆ
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เรื่องที่ 2 ลักษณะการเกิดไฟป่า
2.1 สาเหตุและปัจจัยการเกิดไฟป่า
การเกิ ด ไฟป่ า มาจากสาเหตุ แ ละปั จ จั ย 2 อย่ า ง คื อ เกิ ด จากธรรมชาติ และเกิ ด จาก
การกระทาของมนุษย์ อย่างไรก็ตามสาหรับในประเทศไทยยังไม่พบไฟป่าที่เกิดโดยความร้อนตาม
ธรรมชาติ ส่วนใหญ่เกิดจากฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้น ดังนั้นมนุษย์จึงเป็นต้นเหตุของการเกิดไฟป่าที่สาคัญ
2.1.1 ไฟป่าที่เกิดจากธรรมชาติ ไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น จากฟ้าผ่า
กิ่งไม้เกิดการเสียดสีกัน ปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุ ซึ่งสาเหตุที่สาคัญ ได้แก่
1) ฟ้าผ่า เป็นสาเหตุสาคัญของการเกิดไฟป่าในเขตอบอุ่นของต่างประเทศ
ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ฟ้าผ่าแห้ง และฟ้าผ่าเปียก
- ฟ้าผ่าแห้ง คือฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นในขณะที่ไม่มีฝนตก มักจะเกิดขึ้นในฤดูแล้ง
เป็นสาเหตุสาคัญของการเกิดไฟป่าในเขตอบอุ่น
- ฟ้าผ่าเปียก คือฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นควบคู่กับการเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่าใน
เขตร้อนรวมถึงประเทศไทยมักจะเป็นฟ้าผ่าเปียก จึงแทบจะไม่เป็นสาเหตุของไฟป่าในเขตร้อน
นี้เลย

ลักษณะของไฟป่าทีเ่ กิดจากฟ้าผ่า
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2) กิ่งไม้เสียดสีกัน ไฟป่าที่เกิดจากกิ่งไม้เสียดสีกันอาจเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ป่า
ทีม่ ีไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น และมีสภาพอากาศแห้งจัด เช่น ในป่าไผ่ หรือ ป่าสน

ลักษณะไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติ

2.1.2 ไฟป่าที่มีสาเหตุจากมนุษย์ ไฟป่าที่เกิดในประเทศกาลังพัฒนาในเขตร้อนส่วนใหญ่
จะมีสาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย์ สาหรับประเทศไทยจากการเก็บสถิติไฟป่าตั้งแต่ปี พ.ศ.
2528-2542 ซึ่ งมี ส ถิ ติ ไฟป่ าทั้ งสิ้น 73,630 ครั้ง พบว่าเกิ ด จากสาเหตุ ต ามธรรมชาติ คื อ ฟ้ า ผ่ า
เพียง 4 ครั้งเท่านั้น คือ เกิดที่ภูกระดึง จังหวัดเลย ที่ห้วยน้าดัง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ท่าแซะ จังหวัด
ชุมพร และที่เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา แห่งละหนึ่งครั้ง ดังนั้นจึงถือได้ว่าไฟป่าในประเทศไทย
ทั้งหมดเกิดจากการกระทาของมนุษย์โดยมีสาเหตุต่าง ๆ กันไป ได้แก่
1) ไฟป่ าที่ เกิ ด จากการเผาหญ้ าเศษวั ส ดุ เศษพื ช ผลทางการเกษตร นั บ เป็ น
สาเหตุสาคัญประการหนึ่งที่ลุกลามเป็นไฟป่าได้

การเผาเศษพืชผลทางการเกษตร
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2) การเผาขยะมูลฝอยและวัสดุเหลือใช้ในชุมชน คนในชุมชนบางคนอาศัย
ความสะดวก มักนาขยะหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้มาเผาในหมู่บ้านหรือในชุมชน อาจเป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ทาให้เกิดไฟไหม้ลุกลามได้

การลุกลามของไฟป่าจากจุดเล็ก ๆ

3) เก็บ หาของป่ า เป็ นสาเหตุที่ทาให้ เกิดไฟป่ามากที่ สุด การเก็บ หาของป่ า
ส่วนใหญ่ ได้แก่ ไข่มดแดง เห็ด ใบตองตึง ไม้ไผ่ น้าผึ้ง ผักหวาน และไม้ฟืน การจุดไฟส่วนใหญ่
เพื่อให้พื้นป่าโล่ง เดินสะดวก หรือให้แสงสว่างในระหว่างการเดินทางผ่านป่าในเวลากลางคืน หรือ
จุ ด ไฟเพื่ อ กระตุ้ น การงอกของเห็ ด กระตุ้ น การแตกใบใหม่ ข องผั ก หวานและใบตองตึ ง หรื อ
การจุดเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรัง รมควันไล่ผึ้ง หรือไล่แมลงต่าง ๆ ในขณะที่อยู่ในป่า
4) เผาไร่ เป็นสาเหตุที่สาคัญรองลงมา การเผาไร่ก็เพื่อกาจัดวัชพืชหรือเศษซาก
พืชที่เหลืออยู่ ภายหลังการเก็บเกี่ยว ทั้งนี้เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกในรอบต่อไป โดยปราศจาก
การทาแนวกันไฟ และปราศจากการควบคุม ไฟจึงลุกลามเข้าป่าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
5) แกล้งจุด ในกรณีที่ประชาชนในพื้นที่มีปัญหาความขัดแย้งกับหน่ วยงานของ
รัฐในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกิดจากเรื่องที่ทากินหรือถูกจับกุมจากการกระทาผิดในเรื่อง
ป่าไม้ ก็มักจะหาทางแก้แค้น เจ้าหน้ าที่ด้วยการเผาป่า ซึ่งอาจจะเป็ นการกระทาทั้ งที่ตั้งใจหรือ
ไม่ตั้งใจก็ตาม
6) ความประมาท เกิ ด จากการเข้ า ไปพั ก แรมในป่ า ก่ อ กองไฟเพื่ อ ให้ เกิ ด
ความอบอุ่นหรือป้องกันสัตว์ร้ายแล้วลืมดับ หรือทิ้งก้นบุหรี่ ลงบนพื้นป่า เป็นต้น
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7) ล่าสัตว์โดยใช้วิธีไล่เหล่า คือ จุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อน หรือจุดไฟ
เพื่อให้แมลงบินหนีไฟ นกชนิดต่าง ๆ จะบินมากินแมลง แล้วดักยิงนกอีกทอดหนึ่ ง หรือจุดไฟเผา
ทุ่งหญ้า เพื่อให้หญ้าแตกใบใหม่ เป็นการล่อให้สัตว์ชนิดต่าง ๆ เช่น กระทิง กวาง กระต่าย หมูป่า
มากินอาหาร แล้วดักรอยิงสัตว์เหล่านั้น
8) เลี้ยงปศุสัต ว์ ประชาชนที่เลี้ยงสัตว์ แบบปล่อยให้ห ากิน เองตามธรรมชาติ
มีจานวนไม่น้อยที่ทาการลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โ ล่งมีสภาพเป็นทุ่งหญ้าเพื่อเป็นแหล่งอาหารของ
สัตว์ที่ตนเองเลี้ยงไว้
9) ความคึกคะนอง บางครั้งการจุดไฟเผาป่าเกิดจากความคึกคะนองของผู้จุด
โดยไม่มีจุดประสงค์ใดๆ แต่เป็นการจุดเล่นเพื่อความสนุกสนาน เท่านั้น
10) การเผาวัชพืชริมถนนหนทาง อาจลุกลามเป็นบริเวณกว้าง จนกลายเป็น
ไฟป่าที่เผาผลาญทาลายบ้านเรือนและชุมชนได้

เจ้าหน้าที่ช่วยกันดับไฟจากการเผาหญ้าริมถนน

2.2 ชนิดของไฟป่า
ไฟป่าแบ่งออกเป็น 3 ชนิดตามลักษณะของเชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหม้ ได้แก่
2.2.1 ไฟใต้ดิน เป็นไฟที่ไหม้อินทรียวัตถุที่สะสมอยู่ในดิน ลุกลามไปช้า ๆ ใต้ผิวดิน
ไม่มีเปลวไฟปรากฏให้เห็นชัดเจนและมีควันให้เห็นน้อยมาก ฉะนั้นไฟใต้ดินจึงเป็นไฟที่ตรวจพบ
หรือสังเกตพบได้ยากที่สุดและเป็นไฟที่มีอัตราการลุกลามช้าที่สุด แต่สร้างความเสียหายให้แก่พื้นที่
ป่ า ไม้ ม ากที่ สุ ด เพราะไฟจะไหม้ ท าลายรากไม้ ท าให้ ต้ น ไม้ ใหญ่ น้ อ ยทั้ งป่ า ตายในเวลาต่ อ มา
ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นไฟที่ควบคุมได้ยากที่สุดอีกด้วย
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ไฟใต้ดินยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
1) ไฟใต้ดินสมบูรณ์แบบ คือไฟที่ไหม้อินทรียวัตถุอยู่ใต้ผิวพื้นป่าจริง ๆ ดังนั้นเมื่อ
ยืนอยู่บนพื้นป่าจึงไม่สามารถตรวจพบไฟชนิดนี้ได้ หากจะตรวจให้ได้ผลต้องใช้เครื่องมือพิเศษ เช่น
เครื่องตรวจจับความร้อน เพื่อตรวจหาไฟชนิดนี้ ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนของไฟใต้ดินสมบูรณ์
แบบ คือ ไฟที่ไหม้ชั้นถ่านหินใต้ดิน

ลักษณะไฟใต้ดิน

2) ไฟกึ่งผิวดินกึ่งใต้ดิน ได้แก่ ไฟที่ไหม้ในแนวระนาบไปตามผิวพื้นป่าเช่นเดียวกับ
ไฟผิวดิน ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งจะไหม้ในแนวดิ่งลึกลงไปในชั้นอินทรียวัตถุใต้ผิวพื้นป่า ซึ่งอาจไหม้
ลึกลงไปได้หลายฟุต ไฟชนิดนี้ สามารถตรวจพบได้โดยง่ายเช่นเดียวกับไฟผิวดินทั่ว ๆ ไป แต่การ
ดับไฟจะต้องใช้เทคนิคการดับไฟผิวดินผสมผสานกับเทคนิคการดับไฟใต้ดิน จึงจะสามารถควบคุม
ไฟได้ ตัวอย่างของไฟชนิดนี้ ได้แก่ ไฟที่ไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ ในจังหวัดนราธิวาส
ของประเทศไทย

ไฟกึ่งผิวดินกึ่งใต้ดิน ในป่าพรุจังหวัดนราธิวาส
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2.2.2 ไฟผิวดิน เป็นไฟที่ไหม้เชื้อเพลิง บนพื้ นดิน ได้แก่ ใบไม้ กิ่งไม้แห้งที่ตก
สะสมอยู่บนพื้นป่า หญ้า ลูกไม้เล็ก ๆ ไม้พื้นล่าง กอไผ่ ไม้พุ่มต่าง ๆ ไฟชนิดนี้ลุกลามอย่างรวดเร็ว
ความรุนแรงของไฟผิวดินจะขึ้นอยู่กับชนิดและประเภทของเชื้อเพลิง ไฟป่าที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ส่วนใหญ่เป็นไฟผิวดิน

ลักษณะของไฟผิวดิน

2.2.3 ไฟเรือนยอด คือไฟที่ไหม้ลุกลามจากยอดของต้นไม้หรือไม้พุ่มต้นหนึ่งไปยัง
ยอดของต้นไม้หรือไม้พุ่มอีกต้นหนึ่ง ไฟชนิดนี้มีอัตราการลุกลามที่รวดเร็วมาก ทั้งนี้เนื่องจากไฟ
มีความรุนแรงมากและมีความสูงเปลวไฟประมาณ 10 - 30 เมตร ในบางกรณีไฟอาจมีความสูงถึง
40-50 เมตร ไฟเรือนยอดโดยทั่วไปอาจต้องอาศัยไฟผิวดินเป็นสื่อในการลุกไหม้
ไฟเรือนยอด แบ่งออกเป็น 2 ชนิดย่อย ได้แก่
1) ไฟเรือนยอดที่ต้องอาศัยไฟผิวดินเป็นสื่อ คือ ไฟเรือนยอดที่ต้องอาศัยไฟที่
ลุกลามไปตามผิวดินเป็นตัวนาเปลวไฟขึ้นไปสู่เรือนยอดของต้นไม้อื่นที่อยู่ใกล้เคียง ลักษณะของไฟ
ชนิดนี้ จะเห็นไฟผิวดินลุกลามไปก่อนแล้วตามด้วยไฟเรือนยอด
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ลักษณะไฟเรือนยอดที่พบเห็นโดยทั่วไป

2) ไฟเรือนยอดที่ไม่ต้องอาศัยไฟผิวดินมักเกิดในป่าที่มีต้นไม้ที่ติดไฟได้ง่าย
และมีเรือนยอดแน่นทึบติดต่อกัน การลุกลามจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงจากเรือนยอดหนึ่ง
ไปสู่ อีก เรือ นยอดหนึ่ งที่ อ ยู่ข้ างเคี ยงได้ โดยตรง จึงทาให้ เกิ ด การลุก ลามไปตามเรือ นยอดอย่ าง
ต่อเนื่อ ง ในขณะเดี ยวกัน ลูก ไฟจากเรือ นยอดจะตกลงบนพื้ นป่ าก่อให้ เกิ ดไฟผิวดิน ไปพร้อ ม ๆ
กันด้วย
2.3 ผลกระทบที่เกิดจากไฟป่า
ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่หนึ่งๆไม่เพียงแต่จะก่อความเสียหายแก่พื้นที่เท่านั้นแต่จะส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศโดยรวมของโลกหลายด้าน เช่นเป็นผลเสียต่อสังคมพืชผลเสีย
ต่อดิน ผลเสียต่อทรัพ ยากรน้ า ผลเสียต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ในป่า ผลเสียต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของมนุษย์ และผลเสียต่อสภาวะอากาศของโลก ซึ่งผลเสียหายดังกล่าว มีดังนี้
2.3.1 ผลเสี ย ของไฟป่ า ต่ อ สั ง คมพื ช เมื่ อ มี ไ ฟป่ า เกิ ด ขึ้ น พื้ น ที่ ใ ด จะท าให้ เกิ ด
การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างของป่า โดยเฉพาะพื้น ที่ป่ าที่ ถูกไฟไหม้ ซ้าซากเป็น ประจาทุก ปี
จะมีผลทาให้โครงสร้างของป่าเปลี่ยนแปลงไป ต้นไม้จะถูกไฟไหม้ตายหมด พื้นที่ป่าจะคงเหลือแต่
พืชที่ปรับตัวได้ดี เช่น หญ้าคา จนสภาพป่ากลายเป็นทุ่งหญ้า
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2.3.2 ผลเสียของไฟป่าต่อดิน ความร้อนจากการเผาผลาญของไฟป่า ทาให้พื้นดิน
เสื่อมความอุดมสมบูรณ์ หน้าดินที่เปิดโล่ง ทาให้ดินสูญเสียความชื้น นอกจากนี้ จุลินทรีย์ที่อาศัย
อยู่ ใ นดิ น ถู ก ท าลาย ดิ น ปราศจากแร่ ธ าตุ อ าหาร ไม่ ส ามารถที่ จ ะเอื้ อ อ านวยประโยชน์ ต่ อ
การดารงชีพของพืชอีกต่อไป
2.3.3 ผลเสียของไฟป่าต่อทรัพยากรน้า ไฟป่าทาให้เกิดความร้อน น้าที่มีอยู่จะ
ละเหยออกไป เมื่อผืนป่าถูกไฟไหม้ ความสามารถในการดูดซับน้าลดลง เมื่อถึงฤดูแล้งในชั้นดินไม่มี
น้ าเก็ บ สะสมอยู่ ต ามช่ อ งรูพ รุน ของดิ น จึ งไม่ มี น้ าไหลออกมาหล่ อ เลี้ ย งล าน้ า ท าให้ เกิ ด ภาวะ
แห้งแล้ง ขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของมนุษย์
2.3.4 ผลเสียของไฟป่าต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ เมื่อเกิดไฟไหม้ป่า สัตว์เล็ก
ที่ ห ากิ น อยู่ บ นพื้ น ป่ า จะถู ก ควั น ไฟรม และถู ก ไฟคลอกตาย นอกจากนี้ ไฟป่ า ยั งท าลายและ
เปลี่ยนแปลงสภาพแหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งอาหาร ทาให้ไม่เหมาะสมต่อการดารงชีวิตของสัตว์
ป่าอีกต่อไป
2.3.5 ผลเสียของไฟป่าต่อชีวิตและทรัพ ย์สินของมนุษย์ ไฟป่าเมื่อเกิดขึ้นแล้ว
ลุ ก ลามเข้ า ไหม้ บ้ า นเรื อ น เรื อ กสวน ไร่ น า และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชน ที่ อ าศั ย อยู่ ใกล้ ป่ า
ประชาชนไร้ที่อยู่อาศัย ล้มตายหรือได้รับบาดเจ็บจากไฟป่า ควันไฟยังก่อให้เกิดโรคระบบทางเดิน
หายใจ ทาให้ผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ป่าที่เคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามก็หมดสภาพลง
ส่งผลให้จานวนนักท่องเที่ยวลดลง ทาให้ขาดรายได้จากการท่องเที่ยว เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ
2.3.6 ผลเสียของไฟป่าต่อสภาวะอากาศของโลก ไฟป่าก่อให้เกิดสภาวะเรือน
กระจก ซึ่งมีผลทาให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น และอุณหภูมิที่สูงขึ้น ยังทาให้ระบบนิเวศของโลกเสีย
สมดุลตามธรรมชาติ ทาให้เกิดการก่อตัวของพายุที่มีความรุนแรง ฝนตกไม่สม่าเสมอ ไม่ตกต้องตาม
ฤดูกาล สร้างความเสียหายต่อการประกอบอาชีพและส่งผลถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศตามมา
อีกด้วย
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2.4 ฤดูกาลเกิดไฟป่าในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก
2.4.1 ฤดูกาลเกิดไฟป่าในประเทศไทย การเกิดไฟป่ามักจะเกิดช่วงฤดูร้อน เพราะ
ในช่วงฤดูร้อนอากาศแห้ง ต้นไม้ขาดน้า หญ้าหรือต้นไม้เล็ก ๆ อาจจะแห้งตายกลายเป็นเชื้อเพลิง
ได้เป็นอย่างดี การเกิดไฟป่าในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย จะมีดังนี้
1) ภาคเหนือ มักเกิดในช่วงระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มักจะเกิดในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง
เดือนพฤษภาคมของทุกปี
3) ภาคกลาง ภาคตะวั น ออก และภาคใต้ มั ก จะเกิ ด ในช่ ว งระหว่ างเดื อ น
มีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี
2.4.2 ฤดูกาลเกิดไฟป่าประเทศต่าง ๆ ในในโลก
ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ต้ น เดื อ นตุ ล าคมเป็ น หน้ า แล้ ง ของประเทศอิ น โดนี เซี ย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกาะกาลิมันตัน หรือเกาะบอร์เนียวเหนือและที่เกาะสุมาตราจะมีไฟป่าเกิดขึ้น
ทาให้เกิดหมอกควันอย่างรุน แรงพัดมาปกคลุมเกาะสิงคโปร์และแหลมมลายู เลยมาถึง 4 จังหวัด
ภาคใต้และจังหวัดสงขลา บางทีก็เลยไปถึงเมืองไซ่ง่อนของประเทศเวียดนาม
การเกิดไฟป่าในภูมิภาคอื่นๆของโลก จะเกิดในช่ วงเวลาไม่เท่ากัน เช่น ประเทศ
แคนาดา สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ช่วงเวลาเกิดไฟป่า มักเกิดในช่วงเวลา ดังนี้
1) ประเทศแคนาดา มักเกิดในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม ของทุกปี
2) ประเทศสหรัฐอเมริ ก า โดยเฉพาะที่ รั ฐแคลิ ฟ อร์ เนี ย มั ก เกิ ด ในช่ ว งเดื อ น
มิถุนายน-สิงหาคม ของทุกปี
3) ประเทศออสเตรเลีย มักเกิดในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนของทุกปี
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เรื่องที่ 3 สถานการณ์การเกิดไฟป่า
3.1 สถานการณ์การเกิดไฟป่าในประเทศไทย
ในประเทศไทย แม้ จ ะยั งไม่ มี ก ารศึ ก ษาถึ งประวัติ ก ารเกิ ด ไฟป่ าอย่ างจริงจั ง
มาก่อน แต่จากการศึกษาประวัติการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่มีอายุนับร้อยปีโดยการวิเคราะห์วงปี
ของต้นไม้ พบหลักฐานว่าได้เกิดไฟป่าขึ้นหลายครั้งในช่วงชีวิตของต้นไม้นั้น ๆ จึงพอบอกได้ว่า
อย่างน้อยที่สุดก็มีไฟไหม้ป่ามาเป็นเวลานับร้อยปีแล้ว
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในอดีตนั้น พื้ นที่ประเทศไทยยังมีป่าไม้ที่ อุดมสมบูรณ์
และเป็นป่าประเภทที่มีความชุ่มชื้นสูง ไฟป่าที่ เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์มีไม่บ่อยนัก จึงอยู่ใน
วิสัยที่กลไกของธรรมชาติจะปรับตัวเพื่อรักษาสภาวะสมดุลของระบบนิเวศป่าไม้เอาไว้ได้
แต่ ในช่ ว ง 20-30 ปี ที่ ผ่ า นมา อั ต ราการเพิ่ ม ของประชากรไทยเป็ น ไปอย่ า ง
รวดเร็ว ทาให้ความจาเป็นในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้มี มากขึ้นตามไปด้วย ป่าไม้ถูก
แผ้วถางเป็นพื้นที่ทางการเกษตรกรรม พื้นที่ป่าถูกจั ดสรรให้เป็นที่ตั้งและขยายชุมชนต่างๆ ทาให้
พื้นที่ป่าถูกทาลายลงเป็นอันมาก ผืนป่าที่เหลืออยู่ก็อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมและเปลี่ยนแปลงไปสู่ป่า
ประเภทที่มีความชุ่มชื้นน้อยลง เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าละเมาะและป่าหญ้า ซึ่งเป็นป่าที่
เกิดไฟป่าได้ง่าย ประกอบกับความยากจนของผู้คนในชนบทบีบบังคับให้ประชาชนต้องอาศัยป่า
เพื่อการยังชีพมากขึ้น ไม่ว่าจะด้วยการเก็บหาของป่า ล่าสัตว์ บุกรุกป่าเพื่อทาการเกษตร กิจกรรม
เหล่านี้ล้วนต้องใช้ไฟและเป็นสาเหตุให้เกิดไฟป่าทั้งสิ้น

ไฟป่าบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เมื่อเดือนมีนาคม 2553มีสาเหตุจากชาวบ้านจุดไฟเผากระตุ้นการเจริญเติบโตของเห็ดเผาะ และก็ลุกลามเป็นไฟป่า
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ด้วยเหตุนี้ ไฟป่าจากการประกอบกิจกรรมของประชาชน จึงมีความถี่และความรุ นแรง
มากเกินกว่าที่กลไกธรรมชาติจะปรับตัวเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศป่าไม้เอาไว้ได้ ไฟป่าจึงเป็น
ปั จ จั ย ที่ ส ร้ างความเสี ย หายอย่ างร้า ยแรงต่ อ ทรั พ ยากรป่ า ไม้ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม ส่ ง ผลให้ ไฟป่ า
กลายเป็นปัญหาสาคัญระดับชาติ ที่ทุกฝ่ายตระหนักและห่วงใยอยู่ในขณะนี้
ปัจจุบัน จากการสารวจพื้นที่ไฟไหม้ป่า เปรียบเทียบการเกิดไฟไหม้ป่าในช่วงเวลาเดียวกัน
ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2558 พบว่า ภาคเหนือมีพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้มากที่สุด
ตารางเปรียบเทียบการเกิดไฟไหม้ป่า ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2559
(1 ต.ค. 57 – 29 มิ.ย.58)
(1 ต.ค.58 - 29 มิ.ย. 59)
พื้นที่
ดับไฟป่า พื้นที่ถูกไฟไหม้ ดับไฟป่า
พื้นที่ถูกไฟไหม้(ไร่)
(ครั้ง)
(ไร่)
(ครั้ง)
1.
2.
3.
4.

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคใต้
รวม

3,444
1,077
392
56
4,969

35,862.14
14,848.57
7,137
1,951.14
59,798.85

4,536
1,560
530
113
6,739

70,397.29
26,702.58
11,100.13
10,126.50
118,326.50

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก ส่วนควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(http://www.dnp.go.th/forestfire/2546/firestatistic%20Th.htm)

3.2 สถานการณ์การเกิดไฟป่าของโลก
บนพื้นผิวโลกเกือบทุกทวีป ต่างเคยประสบกับปัญหาการเกิดไฟป่า มาแทบทั้งสิ้นการเกิด
ไฟป่ามีความรุนแรงมากหรือน้อยแตกต่างกันไป แม้แต่ประเทศที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีก็ไม่
อาจหลีกเลี่ ยงการเกิด ไฟป่ าได้ เช่น อิน โดนีเซี ย มาเลเซีย แคนาดา อเมริก า และออสเตรเลี ย
เป็นต้น
ไฟไหม้ป่าที่อินโดนีเซีย
การเกิ ด เหตุ ไฟไหม้ ป่ าบนเกาะสุ ม าตรา ประเทศอิ น โดนี เซี ย ไม่ เพี ย งก่ อ ให้ เกิ ด ความ
เดือดร้อนเฉพาะในประเทศอินโดนีเซียเท่านั้น แต่กลุ่มควันสีดาที่หนาทึบถูกลมพัดพาเข้าสู่ประเทศ
เพื่อนบ้านใกล้เคียง เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ รวมถึงทางภาคใต้ของประเทศไทยด้วย
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ผลจากไฟไหม้ป่าที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซีย

ไฟไหม้ป่าที่ประเทศมาเลเซีย
เมื่ อเดื อ นมี น าคม 2558 มาเลเซีย ได้ป ระสบปั ญ หาหมอกควันในเมือ งหลวง
กรุงกัวลาลัมเปอร์ และเมืองโดยรอบ เนื่องจากปัญหาไฟป่าที่เกิดจากภาวะแห้งแล้งภายในประเทศ
กรุงกัวลาลัมเปอร์เผชิญปัญหาหมอกควันจากไฟป่าเมื่อย่างเข้าฤดูร้อน ส่งผลให้มลพิษในอากาศ
เพิ่มสูงจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

สภาพบรรยากาศหลังจากไฟไหม้ป่าในมาเลเซีย

ไฟป่าที่เมืองฟอร์ท แมคเมอร์เรย์รัฐอัลแบร์ตา ประเทศแคนาดา
เมื่อพฤษภาคม 2559 มีไฟป่าครั้งใหญ่เกิดที่เมืองฟอร์ท แมคเมอร์เรย์รัฐอัลแบร์ตา ประเทศ
แคนาดาไฟป่าที่เกิดขึ้น ทาให้ประชาชนในเมืองฟอร์ทแมคเมอร์เรย์ ทั้งหมด รวม 88,000 คนต้อง
อพยพ นับเป็นการอพยพจากเหตุไฟป่าที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแคนาดา ต้องใช้เวลาถึง
4 วัน ไฟป่าลามแผ่กระจายไปทั่วภาคเหนือของอัลแบร์ต้า จนกระทั่งถึงกลางเดือนมิถุนายนจึงมีฝน
มาช่วยดับไฟป่าได้ ไฟป่าที่เกิดขึ้นกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างกว่า 1,010 ตารางกิโลเมตร
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ภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื้นที่เกิดไฟป่าที่ฟอร์ทแมคเมอร์เรย์
รัฐอัล แบร์ ตาประเทศแคนาดาเมื่ อวัน ที่ 4 พฤษภาคม 2559
ภาพจาก : ส านั ก ข่ า ว BBC www.bbc.com/news/worldus-canada-36224767

การอพยพประชาชนออกจากเมืองฟอร์ทแมคเมอร์เรย์ภาพ
จ า ก : เ ว็ บ ไ ซ ต์ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ โ ต ร อ น โ ต ส ต า ร์
www.thestar.com/news/canada/2016/05/04/fortmcmurray-wildfire-how-to-help.html

ไฟป่าที่รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
รั ฐ แคลิ ฟ อร์ เนี ย สหรั ฐ อเมริ ก า เป็ น รั ฐ ที่ มั ก เกิ ด ไฟป่ า ขึ้ น บ่ อ ยครั้ ง เนื่ อ งจาก
สภาพแวดล้อมและสภาพอากาศที่แห้งแล้ง มีลมแรง และอากาศร้อน
ปี พ.ศ. 2558 กรมป่าไม้และการป้องกันอัคคีภัยของรัฐแคลิฟอร์เนียมีบันทึกไว้ว่า ในปี
พ.ศ. 2558 เกิดไฟไหม้ป่าทั่วทั้งรัฐแคลิฟอร์เนียถึง 6,337 ครั้ง เผาพลาญพื้นที่ไปถึง 1,245 ตาราง
กิโลเมตร (778,125 ไร่) หนึ่งในเหตุการณ์ไฟป่าที่มีความรุนแรงมากคือเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2558 สภาพอากาศที่แห้งแล้งเป็นปัจจัยเอื้ออานวยให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว อีกทั้งการเกิดฟ้าผ่า
ยังเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดไฟป่าในหลายพื้ นที่พร้อม ๆ กัน เพราะช่วงเวลาเพียง 3 วัน ได้เกิดฟ้าผ่า
หลายพันครั้ง ไฟไหม้ป่าในครั้งนี้ได้เผาผลาญพื้นที่ป่ ากว่าแสนไร่ กินพื้นที่ 3 เมือง ประชาชนกว่า
12,000 คน ซึ่งอาศัยอยู่ในอาคารบ้านเรือน 5,100 หลัง ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนเพื่อความ
ปลอดภัย

ไฟป่าที่ลุกลามทาลายอาคารบ้านเรือนที่ โลเวอร์เลค รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558
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ปี พ.ศ. 2559 กรมป่าไม้และการป้องกันอัคคีภัยของรัฐแคลิฟอร์เนียมีบันทึกไว้ว่า ในปี
พ.ศ. 2559 ในช่ ว งระยะเพี ย งครึ่ ง ปี (ถึ ง เดื อ นมิ ถุ น ายน 2559) ได้ เกิ ด ไฟไหม้ ป่ า ทั่ ว ทั้ ง รั ฐ
แคลิฟอร์เนียถึง 2,017 ครั้ง เผาพลาญพื้นที่ไปแล้วถึง 68.07 ตารางกิโลเมตร (42,543 ไร่) ผลจาก
สภาวะปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2558-2559

เฮลิคอปเตอร์และเจ้าหน้าทีด่ ับเพลิงพยายามดับไฟป่าที่ซานตา บาร์บารา เคาน์ตี้ รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อมิถุนายน 2559

ไฟป่าในออสเตรเลีย
ออสเตรเลียเป็นประเทศที่เกิดไฟป่าบ่อยครั้งในช่วงฤดูร้อนของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่มี
อากาศร้อ น และแห้ งแล้ ง มาก โดยเฉพาะรั ฐวิ ค ตอเรี ย เป็ น รัฐที่ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ไฟป่ า ที่ ร้ายแรง
บ่อยครั้ง เช่น เมื่อปี พ.ศ. 2552 รัฐวิคตอเรียเกิดไฟป่าที่มีชื่อเรียกว่า แบล็กแซทเทอร์เดย์ (Black
Saturday fires) ทาให้มีผู้เสียชีวิต 173 คน อาคารบ้านเรือน 2,000 หลังถูกทาลาย
ในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2559 นับเป็นช่วงที่ร้ายแรงที่สุดในแง่ของการสูญเสียทรัพย์สิน
เช่ น กั น โดยออสเตรเลี ย ต้ อ งสู ญ เสี ย บ้ านพั ก อาศั ย 400-410 หลั งและอาคารสิ่ งก่ อ สร้า งอื่ น ๆ
อีกอย่างน้อย 500 อาคาร ซึ่งเป็นผลมาจากไฟไหม้ป่าในช่วงเวลาระหว่าง 1 มิถุนายน 2558 และ
31 พฤษภาคม 2559 นอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตที่เป็นผลโดยตรงจากการเกิดไฟป่ามีการเสียชีวิตของ
นั กดั บ เพลิ งอาสาสมั ค รเนื่ อ งจากภาวะแทรกซ้ อ นสุ ขภาพจากการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามมาอี ก ด้ว ย
เหตุการณ์ไฟป่าที่ร้ายแรงของออสเตรเลียส่ วนใหญ่เกิดขึ้นในรัฐวิคตอเรีย เวสเทิร์นส์ออสเตรเลีย
และรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
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เรื่องที่ 4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากไฟป่า
4.1 การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า
4.1.1 ร่วมกันดูแลเพื่อรักษาพื้นที่ป่าไม้ไม่ตัดไม้ทาลายป่า เพื่อสร้างความชุ่มชื้น
และรักษาสมดุลทางระบบนิเวศของผืนป่า จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า
4.1.2 กาจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง โดยเก็บกวาดใบไม้แห้ง กิ่งไม้แห้ง หรือหญ้าแห้ง
ไม่ให้กองสุม เพราะหากเกิดไฟไหม้ จะเป็นเชื้อเพลิงที่ทาให้ไฟลุกลามเป็นไฟป่า
4.1.3 สร้างแนวป้องกันไฟกันไฟลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียงโดยจัดทาคันดินกั้น
หรือ ขุ ด เป็ น ร่อ งดิ น ล้ อ มรอบพื้ น ที่ จะช่ ว ยสกั ด มิ ให้ ไฟลุ ก ลามอย่ า งรวดเร็ ว รวมถึ งตรวจสอบ
แนวกันไฟมิให้มีต้นไม้พาดขวาง เพราะหากเกิดไฟป่า จะทาให้เพลิงลุกลามไหม้ต้นไม้ข้ามแนวกัน
ไฟส่งผลให้ไฟป่าขยายวงกว้างขึ้น
4.1.4 งดเว้นการเผาขยะหรือวัชพืชใกล้แนวชายป่าหรือในป่าให้กาจัดโดยการฝัง
กลบแทนการเผา เพื่อลดความเสี่ยงที่ทาให้ไฟลุกลามกลายเป็นไฟป่า
4.1.5 ไม่ เก็ บ หาของป่ า หรื อ ล่ า สั ต ว์ ด้ ว ยวิ ธี จุ ด ไฟหรื อ รมควั น เช่ น การหาเห็ ด
ใบตองตึ ง ไม้ ไผ่ น้ าผึ้ ง ผั ก หวานป่ า ไข่ ม ดแดง หนู กระต่ า ย นก เป็ น ต้ น เพราะมี ค วามเสี่ ย ง
ที่ไฟจะลุกลามเป็นไฟป่า
4.1.6 หลี ก เลี่ ย งพฤติ ก รรมเสี่ ย งที่ ท าให้ เ กิ ด ไฟป่ า ไม่ ทิ้ ง ก้ น บุ ห รี่ ล งบนพง
หญ้าแห้ง หากก่อกองไฟ ควรดับไฟให้สนิททุกครั้ง พร้อมจัดเตรียมถังน้าไว้ใกล้กับบริเวณที่ก่อไฟ
หากไฟลุกลามจะได้ดับไฟทัน
4.1.7 ดูแลพื้นที่การเกษตร โดยหมั่นตัดหญ้าและเก็บกวาดใบไม้แห้งมิให้ กองสุม
เพราะหากเกิดไฟไหม้ จะเป็นเชื้อเพลิงที่ทาให้ไฟลุกลามกลายเป็นไฟป่า
4.1.8 เตรียมพื้นที่การเกษตรหรือเพาะปลูกพืชโดยวิธีฝังกลบ ไม่เผาตอซังข้าวและ
วัชพืชในพื้นที่เกษตร เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงที่ไฟจะลุกลามกลายเป็นไฟป่า
4.1.9 เพิ่มความระมัดระวังการจุดไฟหรือก่อกองไฟในป่าเป็นพิเศษไม่จุดไฟใกล้
บริเวณที่มีกิ่งไม้ หญ้าแห้งกองสุม เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า พร้อมดับไฟให้สนิททุก
ครั้งเพื่อป้องกันไฟลุกลามเป็นไฟป่า
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แนวทางการป้องกันไฟป่าตามพระราชดาริป่าเปียกมี 6 วิธีด้วยกัน คือ
1. ทาระบบป้องกันไฟไหม้ป่า โดยใช้แนวคลองส่งน้าและแนวพืชชนิดต่าง ๆ ปลูกตาม
แนวคลอง
2. สร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟป่าเปียก โดยอาศัยน้าชลประทาน
และน้าฝน
3. การปลูกต้นไม้โตเร็วคลุมแนวร่องน้า เพื่อให้ความชุ่มชื่นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยาย
ออกไปทั้งสองข้างของร่องน้า ซึ่งจะทาให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าเพราะไฟป่าจะ
เกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้น
4. การสร้างฝายชะลอความชุ่มชื่น หรือเรียกว่า “check Dam” ขึ้นเพื่อปิดกั้นร่องน้า
หรือลาธารขนาดเล็กเป็นระยะๆเพื่อใช้เก็บกักน้าและตะกอนดินไว้บ างส่วน โดยน้าที่เก็บไว้จะซึม
เข้าไปสะสมในดิน เพื่อทาให้ความชุ่มชื่นแผ่ขยายเข้าไปทั้งสองด้านกลายเป็น “ป่าเปียก”
5. การสูบน้าเข้าไปในที่ระดับสูงที่สุดเท่าที่ทาได้ แล้วปล่อยน้าลงมาทีละน้อยให้ค่อย ๆ
ไหลซึม ลงดิ น เพื่ อช่วยเสริมการปลูกป่ าบนพื้น ที่สูงในรูป “ภูเขาป่ า” ให้ กลายเป็น “ป่าเปี ยก”
ซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อีกด้วย
6. ปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นช่องว่างของป่า ประมาณ 2 เมตร หากเกิดไฟ
ป่าก็จะปะทะต้นกล้วยซึ่งอุ้มน้าไว้ได้มากกว่าพืชอื่น ทาให้ลดการสูญเสียลงไปได้มาก
4.2 การปฏิบัติขณะเกิดไฟป่า
4.2.1กรณีไม่มีเครื่องมือดับไฟป่า
1) กรณีที่ยังไม่มีอุปกรณ์ เครื่องมือหรือยังไม่มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากหน่วย
ควบคุมไฟป่า อย่าเสี่ยงเข้าไปดับไฟ เว้นแต่เป็นการลุกไหม้เล็กน้ อยของไฟที่เกิดจากพวกหญ้ า
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น หญ้าคา หญ้าขจรจบ หรือหญ้าสาบเสือ เป็นต้น
2) ควรช่วยกันตัดกิ่งไม้สด ตีไฟที่ลุกไหม้ตามบริเวณหัวไฟให้เชื้อเพลิงแตก
กระจาย แล้วตีขนานไปกับไฟป่าที่กาลังจะเริ่มลุกลาม
3) ถ้ามีรถแทร็กเตอร์ ควรไถไร่อ้อยหรือต้นข้าวให้โล่งว่าง เพื่อทาให้เป็นแนว
กันไฟ ไม่ให้เกิดการติดต่อลุกลามมาได้
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4.2.2 กรณีมีอุปกรณ์เครื่องมือดับไฟป่า เครื่องมือพื้นฐานในการดับไฟป่า
1) ที่ตบไฟ ที่ตบไฟนี้ ส่วนหัวจะทาจากผ้าใบชนิดหนาเคลือบด้วยยางขนาด
30 x 40 เซนติเมตร ใช้ในการดับไฟทางตรง โดยการตบคลุมลงไปบนเปลวไฟเพื่อป้องกันไม่ให้
อากาศเข้าไปทาปฏิกิริยากับไฟ เปลวไฟก็จะดับลง เหมาะสาหรับการดับไฟที่ไหม้เชื้อเพลิงเบา
ได้แก่ หญ้า และใบไม้แห้ง เป็นต้น

2) ถั งฉีดน้ าดั บไฟ อาจเป็ น ถังประเภทถังแข็งคงรูป หรือถังอ่อนพั บเก็บ ได้
ใช้สาหรับฉีดลดความร้อนของไฟในการดับไฟทางตรงเพื่อให้เครื่องมือดับไฟป่าชนิดอื่นสามารถเข้า
ไปทางานที่ขอบของไฟได้ นอกจากนี้ยังใช้ฉีดดับไฟที่ยังเหลือคงอยู่ในโพรงไม้ ในรอยแตกของไม้
หรือในฐานกอไผ่ ที่เครื่องมืออื่นเข้าไปไม่ได้
3) ครอบไฟป่า ลักษณะของครอบไฟป่าด้านหนึ่งจะเป็นจอบ อีกด้านหนึ่งเป็น
คราด ใช้ในการทาแนวกันไฟ โดยใช้ด้ามที่เป็น จอบในการถากถาง ขุด สับ ตัด เชื้อเพลิงที่เ ป็ น
วัชพืช จากนั้นจึงใช้ด้านที่เป็นคราด คราดเอาเชื้อเพลิงเหล่านี้ออกไปทิ้งนอกแนวกันไฟ

ที่ตบไฟ

ถังฉีดน้าสาหรับดับไฟ
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ครอบไฟป่า

4) พลั่วไฟป่า ตัวพลั่วปลายจะเรียวแหลมและมีคมสามด้านใช้ขุด ตัดถาก ตัก
และสาด ตบไฟ รวมทั้งใช้ในการขุดหลุมบุคคลสาหรับเป็นที่หลบกาบังจากไฟป่าในกรณีฉุกเฉิน
5) ขวานขุดไฟป่าหรือพูลาสกี้ หัวเป็นขวานอีกด้านหนึ่งเป็นจอบหน้าแคบ
ใช้ในการขุดร่องสนาม เพื่อเป็นแนวกันไฟในการดับไฟกึ่งผิวดินกึ่งใต้ดิน โดยการใช้ด้านที่เป็นจอบ
หน้าแคบในการขุดดินและเชื้อเพลิง ในขณะที่ด้ามที่เป็นขวานใช้ในการตัดรากไม้ที่สานกันแน่น
6) คบจุ ด ไฟ ใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการจุ ด ไฟ เพื่ อ ชิ งเผาก าจั ด เชื้ อ เพลิ ง หรือ
ใช้ในการจุดไฟเผากลับในการดับไฟด้วยไฟ

พลั่ว

ขวานขุดไฟป่า

คบจุดไฟ

4.3 การปฏิบัติหลังเกิดไฟป่า
4.3.1 ตรวจดูบริเวณที่ยังมีไฟคุกรุ่น เมื่อพบแล้วจัดการดับให้สนิท
4.3.2 ค้นหาและช่วยเหลือคน สัตว์ที่หนีไฟออกมาและได้รับบาดเจ็บ
4.3.3 ระวังภัยจากสัตว์ที่หนีไฟป่าออกมา จะทาอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้
4.3.4 ทาการปลูกป่าทดแทน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกไม้โตเร็ว
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
หมอกควัน
สาระสาคัญ
หมอกควัน เป็ น ปั ญ หาส าคั ญ อย่ างหนึ่ งของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ในช่ ว ง
หน้าแล้ง สาเหตุของการเกิดหมอกควัน คือ ไฟป่า การเผาพื้นที่ทางการเกษตร การเผาขยะ ฝุ่น
ควันจากคมนาคมในเมืองใหญ่ และโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ปัจจัยที่ทาให้เกิดปัญหาหมอก
ควัน คือ การเผาทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน สภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ
ปัญ หาหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิ จและ
การคมนาคม ผู้ ที่อยู่ ในพื้ นที่ ที่เผชิญ กับ สภาวะปัญ หาหมอกควันควรรู้จักวิธีเตรียมความพร้อ ม
เพื่อรับมือและรู้จักวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อเผชิญกับปัญหาหมอกควัน

ตัวชี้วัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บอกความหมายของหมอกควัน
บอกสาเหตุและปัจจัยการเกิดหมอกควัน
บอกผลกระทบที่เกิดจากหมอกควันได้
บอกสถานการณ์หมอกควันในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก
บอกวิธีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดหมอกควัน
บอกวิธีปฏิบัติขณะเกิดหมอกควัน
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ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความหมายของหมอกควัน
เรื่องที่ 2 ลักษณะการเกิดหมอกควัน
2.1 สาเหตุการเกิดหมอกควัน
2.2 ปัจจัยการเกิดหมอกควัน
2.3 ผลกระทบที่เกิดจากหมอกควัน
เรื่องที่ 3 สถานการณ์หมอกควัน
3.1 สถานการณ์การเกิดหมอกควันในประเทศไทย
3.2 สถานการณ์การเกิดหมอกควันในเอเชีย
3.2 สถานการณ์การเกิดหมอกควันในโลก
เรื่องที่ 4 แนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดจากหมอกควัน
4.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดหมอกควัน
4.2 การปฏิบัติขณะเกิดหมอกควัน
4.3 การปฏิบัติหลังการเกิดหมอกควัน

เวลาที่ใช้ในการศึกษา 12 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู้
1. ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3
2. สมุดบันทึกกิจกรรม การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3
3. เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ
4. สื่ อ เอกสาร เช่ น วาสาร จุ ล สาร แผ่ น พั บ แผ่ น ปลิ ว หรื อ สื่ อ อื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ภัยธรรมชาติ
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เรื่องที่ 1 ความหมายของหมอกควัน
มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) คือสภาพอากาศที่มีสารเจือปน และถ้าสารเจือปน
สะสมอยู่ในอากาศเป็นเวลานาน จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษ ย์ สัตว์ และพืชผลต่าง ๆ
รวมทั้งสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว
หมอก (Fog, Mist) คือเมฆที่เกิดในระดับใกล้พื้นดิน ซึ่งทาให้ทัศนวิสัยหรือการมองเห็น
เลวลง เป็ น อั น ตรายทั้ งทางบกและทางอากาศ ในวั น ที่ มี อากาศชื้น และท้ อ งฟ้ าใส เมื่อ ถึ งเวลา
กลางคืนพื้นดินจะเย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว ทาให้ไอน้าในอากาศเหนือพื้นดินควบแน่นเป็นหยดน้า
เกิดเป็นหมอกขึ้น หมอกซึ่งเกิดขึ้นโดยวิธีนี้จะมีอุณหภูมิต่าและมีความหนาแน่นสูง เคลื่อนตัวลงสู่ที่
ต่า และมีอยู่อย่างหนาแน่นในบริเวณหุบเหว
หมอกควัน (Haze, Smog) คือปรากฏการณ์ที่ฝุ่น ควัน และอนุภาคแขวนลอยในอากาศ
รวมตัวกันในสภาวะที่อากาศปิด
หมอกควั น เกิ ด ได้ ง่ายในสภาพอากาศแห้ ง แตกต่ า งจากหมอกที่ ส ภาพอากาศต้ อ งมี
ความชื้นสูงหมอกควันจัดเป็นมลพิษทางอากาศอย่างหนึ่ง

สภาพบรรยากาศที่ปกคลุมไปด้วยหมอกควันหลายพื้นที่ในประเทศไทย
ภาพจาก http://news.sanook.com/1965658/
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เรื่องที่ 2 ลักษณะการเกิดหมอกควัน
ฝุ่นละอองที่มีอยู่ในบรรยากาศโดยทั่วไปมีขนาดตั้งแต่ 0.002 ไมครอน ซึ่งมองด้วยตา
เปล่าไม่เห็น ไปจนถึงขนาดใหญ่กว่า 500 ไมครอน ซึ่งเป็นฝุ่นทรายขนาดใหญ่มองเห็นได้ด้วยตา
เปล่ า ฝุ่ น ละอองที่ แ ขวนลอยอยู่ ในอากาศได้ น านมั ก จะเป็ น ฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก ซึ่ ง มี ข นาด
เส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 10 ไมครอน หากมีการไหลเวียนของอากาศและกระแสลม ก็จะทาให้
แขวนลอยอยู่ในอากาศได้นานมากขึ้น ฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่ คือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า
100 ไมครอนอาจแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้เพียง 2-3 นาที แต่ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 0.5
ไมครอน อาจแขวนอยู่ในอากาศได้นานเป็นปี
ชั้นบรรยากาศที่มีอุณหภูมิผกผันและเต็มไปด้วยหมอกควันเปรียบเสมือนกาแพงที่กั้นไม่ให้
ฝุ่น ควันลอยขึ้นไปยังบรรยากาศชั้นบนได้ มักเกิดในช่วงฤดูหนาวก่อนเข้าสู่ฤดูร้อน เพราะเป็นช่วง
ที่อากาศนิ่ง ชั้นของอากาศเย็นมีความหนาแน่นสูงกว่า และมีความชื้นน้อยกว่า จากสภาพความกด
อากาศสูงดังกล่าวทาให้ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่ถูกพัดพาขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศระดับสูง แต่จะวนเวียน
อยู่ในระดับที่ประชาชนอยู่อาศัย จึงกลายเป็นลักษณะโดมอากาศ ดังนั้นฝุ่นควันจึงถูกกักไว้ และ
ส่งผลกระทบทางสุขภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
หมอกควั น ประกอบด้ ว ยฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก กว่ า 10 ไมครอน (PM10) ซึ่ ง เกิ ด จาก
กระบวนการเผาไหม้ห รือ สัน ดาปที่ ไม่ ส มบู รณ์ ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก เหล่ านี้ สามารถเข้าสู่ระบบ
ทางเดินหายใจของมนุษย์ และจะเกาะตัวหรือตกตะกอนได้ในส่วนต่าง ๆ ของระบบทางเดินหายใจ
ก่อให้เกิดการระคายเคืองและทาลายเนื้อเยื่อของอวัยวะนั้น ๆ เช่นเนื้อเยื่อปอด ซึ่งหากได้รับใน
ปริมาณมากหรือในช่วงเวลานาน จะสามารถสะสมในเนื้อเยื่อปอด เกิดเป็นพังผืดหรือแผลขึ้นได้ ทา
ให้การทางานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลงทาให้หลอดลมอักเสบ เกิดหอบหืดถุงลมโป่งพอง และ
มีโอกาสเกิดโรคระบบทางเดินหายใจเนื่องจากติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้
2.1 สาเหตุและปัจจัยการเกิดหมอกควัน
2.1.1 สาเหตุของการเกิดหมอกควัน ประกอบด้วย
1) ไฟป่า ไฟป่าเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดหมอกควัน การเผาไหม้เชื้อเพลิง
จาพวกเศษไม้ เศษใบไม้ เศษวัชพืช ปริมาณมาก ทาให้เกิดเป็นหมอกควันปกคลุมอยู่ในบริเวณที่
เกิดไฟป่าและพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อมีการพัดพาของกระแสลมจะทาให้หมอกควันกระจายตัวไปยัง
พื้นที่อื่น ๆ
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โดยทั่วไปไฟป่าจะเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ
- เกิ ด จากธรรมชาติ เช่ น ฟ้ าผ่ า กิ่ ง ไม้ เสี ย ดสี ภู เขาไฟระเบิ ด ก้ อ นหิ น
กระทบกัน แสงแดดตกกระทบผลึกหิน แสงแดดส่องผ่านหยดน้า ปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุ การลุก
ไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิต
- เกิดจากมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นความประมาท ความคึกคะนอง หรือตั้งใจ
ก่อให้เกิดไฟป่า โดยมีสาเหตุต่าง ๆ กันไป เช่น การจุดไฟเผาเพื่อให้พื้นที่ป่าโล่งเดินสะดวก การจุด
ไฟเพื่อล่าสัตว์ เก็บหาของป่า การจุดไฟเผาป่าเพื่อบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่า การจุดไฟเผาป่าให้โล่ง
มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าเพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์ สาเหตุของการเกิดไฟป่าในประเทศไทยพบว่า ส่วน
ใหญ่เกิดจากมนุษย์
2) การเผาเศษวัชพืช วัสดุทางการเกษตร และวัชพืชริมทาง เช่น ตอซัง
ข้าวซังข้าวโพดการเผาเศษหญ้าริมทางฯลฯ โดยเกษตรกรมีความเชื่อว่าการเผาเป็นการกาจัดเศษ
วัชพืชและเชื้อโรคในดินได้ ซึ่งในการเตรียมดินเพาะปลูกจาเป็นที่ ต้องมีการถางพื้นที่เพื่อกาจัดเศษ
วัชพื ช โดยการเผาเศษวั ชพื ช เป็ น วิธีก ารที่ เกษตรกรนิ ยมใช้ กั น มาก เนื่ อ งจากเป็ น วิธีก ารที่ ง่าย
สะดวก และประหยัด จากการติดตามคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าในจังหวัดที่มี
การทาการเกษตรมาก เช่น ปทุมธานี อยุธยา อ่างทอง ราชบุรี สระบุรี กาญจนบุรี นครสวรรค์
เชียงใหม่ ขอนแก่น จะมีปริมาณของฝุ่นละอองในอากาศสูงในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากสภาวะอากาศที่
แห้งและนิ่ง ทาให้ฝุ่นสามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นาน และในช่วงดังกล่าวเกษตรกรจะมี
การเผาเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อเตรียมพื้นที่สาหรับทาการเกษตรในช่วงฤดูฝน

การเผาเศษวัชพืช วัสดุทางการเกษตร และวัชพืชริมทาง
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3) การเผาขยะจากชุมชน การเผาขยะจากชุมชนถือว่าเป็นแหล่งปลดปล่อย
มลพิษทางอากาศเข้าไปในบรรยากาศโดย พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากชุมชนมีเพียง
ร้อยละ 70-80 ที่ได้รับการเก็บขนไปกาจัด และมีเพียงร้อยละ 30 ที่ได้รับการกาจัดถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล ส่วนขยะที่ไม่ได้รับการกาจั ดจะถูกกองทิ้งกลางแจ้งและเผา ซึ่งก่อให้เกิดปัญหามลพิษ
ทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง เขม่า ควัน ก๊าซ และไอระเหย ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวการเผาขยะ 1 กิโลกรัม ทาให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีอันตรายต่อสุขภาพ 19
กรัม หรือเท่ากับ 45.7 กรัม ต่อครัวเรือนต่อวัน นอกจากนี้ในขยะที่มีพลาสติกปนอยู่หากมีการเผา
ในที่โล่งจะก่อให้เกิดสารอินทรีย์ระเหยประมาณ 14 กรัมต่อขยะมูลฝอย 1 กิโลกรัม หรือประมาณ
35 กรัม ต่อครัวเรือนต่อวันโดยพบสารพิษที่เกิดจากการเผาขยะ ได้แก่
- ไดออกซิน สารก่อมะเร็ง เกิดจากการเผาไหม้พลาสติก
- ฟิ ว แรน สารก่ อ มะเร็ ง เกิ ด จากการเผาไหม้ พ ลาสติ ก ที่ มี ส่ วนผสมของ
คลอรีน
- สไตรีน สารก่อมะเร็ง เกิดจากการเผาไหม้โฟม
- คาร์บอนมอนนอกไซด์ เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีคาร์บอนอย่างไม่
สมบูรณ์
- ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีกามะถันหรือซัลเฟอร์
เป็นสาเหตุของฝนกรด
- ไนโตรเจนออกไซด์ ทาให้ระคายเคืองต่อตาและเยื่อบุต่าง ๆ ในร่างกาย
- ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ก๊าซไข่เน่าที่มีกลิ่นเหม็น
- นอกจากนี้หากมีการทิ้งโลหะหนักในกองขยะ เช่น ตะกั่ว ปรอท จะทาให้
เกิดการฟุ้งกระจายสู่สิ่งแวดล้อมด้วย

ควันจากการเผาขยะประกอบด้วยสารก่อมะเร็งหลายชนิด
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4) การคมนาคมขนส่ง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองที่มีการใช้ยานพาหนะในการคมนาคมและขนส่งมากสารมลพิษมาจาก
การเผาไหม้ ที่เกิด ขึ้ น ภายในเครื่อ งยนต์ ได้ แ ก่ สารประกอบไฮโดรคาร์บ อน เช่น ออกซิ แ ดนท์
สารอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน เขม่า ก๊าซไนตริกออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ รวมทั้งก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งปริมาณของสารมลพิษที่ออกมาจากระบบท่อไอเสียนั้นจะมีความสัมพันธ์
กับความสมบูรณ์ในการเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ โดยพบว่าเครื่องยนต์ดีเซลจะปล่อยก๊าซ
คาร์ บ อนมอนอกไซด์ อ อกมาน้ อ ยกว่ า เครื่ อ งยนต์ เบนซิ น แต่ ในขณะเดี ย วกั น กลั บ ปล่ อ ยก๊ าซ
ไนโตรเจนออกไซด์และอนุภาคต่าง ๆ ออกมาสูงกว่า
5) มลพิษ จากโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมเช่นโรงถลุงและ
หลอมโลหะอุตสาหกรรมกลั่นน้ามันอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมผลิตอาหาร ฯลฯ ก่อให้เกิด
สิ่งเจือปนในอากาศได้แตกต่างกันทั้งปริมาณและคุณภาพโดยทั่วไปโรงงานอุ ตสาหกรรมนับว่าเป็น
แหล่งกาเนิดของมลพิษทางอากาศที่สาคัญและเป็นแหล่งที่ถูกกล่าวโทษเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
สามารถมองเห็นควันที่ปล่อยออกมาจากปล่องควันได้อย่างชัดเจน สารมลพิษทางอากาศที่เกิดจาก
โรงงานอุ ต สาหกรรมส่ ว นมาก ได้ แ ก่ ฝุ่ น ละออง เขม่ า ควั น ก๊ า ซซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซด์ ก๊ า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ และก๊าซพิษอื่น ๆ

หมอกควันจากท่อไอเสียรถยนต์

หมอกควันจากท่อไอเสียรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม

2.1.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหมอกควันประกอบด้วย
ปัจจัยที่ 1 การเผาที่เกิดขึ้นภายในประเทศทั้งในกรณีของไฟป่า และการเผา
เพื่อการเกษตร การเผาวัชพืชริมทาง และการเผาขยะมูลฝอยในชุมชน
ปัจจัยที่ 2 การเผาที่เกิดขึ้นบริเวณรอบ ๆ ประเทศซึ่งทาให้เกิดปัญหาหมอก
ควันข้ามแดนนับเป็นปัญหาร่วมของภูมิภาคลุ่มน้าโขง และภูมิภาคอาเซียน
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ปัจจัยที่ 3 สภาพภูมิอากาศเช่นอุณหภูมิ ความชื้นความกดอากาศทิศทางลม
ในวันที่มีความกดอากาศสูงหรือไม่มีการพัดผ่านของลม จะทาให้หมอกควันลอยปกคลุมในพื้นที่
ยาวนานกว่าวันที่มีอากาศแจ่มใสหรือมีลมพัดผ่านโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูหนาวก่อนเข้าฤดูแล้ง
ของประเทศไทย จะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมอยู่บริเวณภาคเหนือเรียกว่า “ความ
กดอากาศสูง” ทาให้อากาศไม่สามารถลอยตัวสูงขึ้นได้
ปั จจัย ที่ 4 สภาพภู มิ ป ระเทศ ภู มิป ระเทศที่ เอื้ อให้ เกิด หมอกควัน ปกคลุ ม
ได้แก่ พื้นที่เขตเมืองที่มีอาคารสูงพื้นที่แอ่งกระทะที่มีภูเขาล้อมรอบหรือพื้ นที่ปิดระหว่างหุบเขา
จะมีโอกาสที่จะเกิดปัญ หาหมอกควันรุนแรงกว่าพื้ นที่อื่น ๆ เนื่องจากมีภูเขาล้อมรอบอยู่ทาให้
หมอกควันไม่สามารถแพร่กระจายไปแหล่งอื่นได้
2.2 ผลกระทบที่เกิดจากหมอกควัน
2.2.1 ผลกระทบด้านสุขภาพ พื้นที่ที่ประสบปัญหาหมอกควันเป็นระยะเวลานาน
จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในพื้นที่เป็นอย่างมากผู้ที่สูดหายใจเอาอากาศที่มีฝุ่นละอองขนาด
เล็กกว่า 10 ไมครอนหรือที่เรียกว่า PM10 ในความเข้มข้นต่ออากาศที่สูงเกินระดับมาตรฐาน 120
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอากาศ จะเกิดอาการตั้งแต่ระดับน้อย ๆ ไปจนถึงเป็นอันตรายต่อ ชีวิต
ได้ และเกิดผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ โดยฝุ่นละอองเมื่อเข้าไปถึงส่วนที่
อยู่ลึกที่สุดของทางเดินหายใจ ซึ่งก็คือ ถุงลม ปอด อาจเกิดการสะสมเป็นปริมาณมากจะทาให้เกิด
การบาดเจ็บของเนื้อเยื่อปอดจนเกิดเป็นโรคปอดอักเสบได้ ซึ่งจะมีผลต่อร่างกายรุนแรงแค่ไหน
ขึ้นอยู่กับเวลาที่สัมผัส อายุ ภูมิต้านทานของแต่ละคน และปริมาณฝุ่นละอองที่ได้รับ
ผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดกับระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่
1) ระบบตา เกิดอาการระคายเคืองตา ตาแดง แสบตา ตาอักแสบ
2) ระบบผิวหนัง ระคายเคืองผิวหนัง เกิดผื่นคันผิวหนัง
3) ระบบทางเดิ นหายใจเกิ ดอาการระคายเคื องเยื่อบุ จมู ก แสบจมู ก ไอ มี
เสมหะ แน่นหน้าอก หายใจมีเสียงหวีด หายใจถี่ และทาให้เกิดโรคหอบหืด หลอดลมอักเสบทั้ง
แบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ปอดอักเสบ ถุงลมโป่งพอง
4) ระบบหลอดเลือดและหัวใจ เกิดอาการแน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก หายใจถี่
เมือ่ ยล้า สั่นผิดปกติ ทาให้เกิดโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจล้มเหลว กล้ามเนื้อหัวใจตาย เส้นเลือด
ในสมองตีบ
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โดยทั่วไปแล้วเมื่อร่างกายสูดดมหมอกควันเข้าสู่ร่างกายในระยะเวลาสั้น ๆ
จะทาให้ เกิด ผลกระทบต่อ สุขภาพ คือ มี อาการแสบจมูก จาม ไอ ฯลฯ ซึ่งประชาชนทั่วไปที่ มี
สุขภาพแข็งแรงจะสามารถปรับตัวและฟื้นฟูสภาพร่างกายได้อย่างรวดเร็ว และไม่เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพในระยะยาว แต่ในประชากรกลุ่มเสี่ยงนั้นเมื่อสูดดมหมอกควันเข้าสู่ร่างกายอาจเกิดปัญหา
ต่อสุขภาพรุนแรงกว่า เช่น หายใจลาบาก มีอาการหอบหืด หัวใจเต้นแรง แน่นหน้าอก หน้ามืด
เป็ น ลมหมดสติ ชั ก และอาจหั วใจวายเฉี ย บพลั น โดยประชาชนที่ เป็ น กลุ่ ม เสี่ ย งต่ อ การได้ รับ
ผลกระทบจากหมอกควันรุนแรง มี 4 กลุ่ม คือ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากหมอกควันรุนแรง
1) กลุ่มเด็กเล็ก ในกลุ่มเด็กเล็กถึงแม้จะไม่มีปัญหาการเจ็บป่วยหรือโรคเรื้อรัง
ก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากปอดของเด็กยังอยู่ในภาวะกาลังพัฒนา ทาให้มีความเสี่ยงต่อ
มลพิษทางอากาศมากว่าผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กมีความเสี่ยงมากกว่า
ผู้ใหญ่ เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่มักใช้เวลาทากิจกรรมอยู่นอกบ้านเช่น สนามเด็กเล่น สนามกีฬา ลาน
กิจกรรม ฯลฯ และมีการเคลื่อนไหวเช่น การวิ่งเล่น การกระโดด ปีนป่าย ฯลฯ มากกว่าผู้ใหญ่
เด็กจึงมีการหายใจเอาปริมาตรอากาศเข้าสู่ร่างกาย (ปริมาตรอากาศต่อน้าหนักตัว) สูงกว่าผู้ใหญ่
2) ผู้สูงอายุ มักจะมีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพของปอดและปัญหาโรคหัวใจทา
ให้ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ สุ ข ภาพจากการได้ รับ ฝุ่ น หรื อ หมอกควั น มากกว่ า กลุ่ ม อื่ น ๆ ทั้ งนี้ เนื่ อ งจาก
ประสิทธิภาพการทางานของระบบป้องกันของปอดจะลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น
3) หญิ ง ตั้ ง ครรภ์ จากการศึ ก ษาพบว่ า หญิ งตั้ งครรภ์ ได้ รั บ ผลกระทบต่ อ
สุขภาพจากการรับควันบุหรี่ซ้า ๆ ทั้งการรับโดยตรงและโดยอ้อม และควันไฟป่ามีองค์ประกอบ
หลายชนิด ที่คล้ายกับองค์ประกอบของควันบุหรี่ นอกจากนี้การรับสัมผัสกับมลพิษทางอากาศใน
เมืองใหญ่ ๆ มีผลต่อน้าหนักตัวของเด็กทารกและมักมีการคลอดก่อนกาหนด
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4) ผู้ที่ มี โรคประจาตั วเกี่ ยวข้ องกับ ระบบทางเดิ น หายใจระบบหั วใจและ
หลอดเลือด เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากหมอกควัน ซึ่งควรได้รับการดูแลสุขภาพอย่าง
ใกล้ ชิด ผู้ป่ วยโรคหั วใจและหลอดเลื อดจะเป็น กลุ่ มโรคเรื้อ รังที่ ส่งผลกระทบทาให้ เกิ ดการเจ็ บ
หน้าอก ชั่วคราว หัวใจวาย หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ หรือหัวใจล้มเหลวได้
2.2.2 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบของหมอกควันและมลพิษทางอากาศ
มี ส่ ว นท าให้ รายได้ เข้ าสู่ ภ าคธุ รกิ จ ท่ อ งเที่ ย วลดลงอย่ างกะทั น หั น หมอกควัน ที่ ป กคลุ ม ในเขต
ภาคเหนือซึ่งมักจะเกิดในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนในแต่ละปี ซึ่งเป็นช่วงที่มี วันหยุดยาว
รวมทั้ งยั งเป็ น ช่ ว งปิ ด เทอมภาคฤดู ร้อ นและเป็ น ช่ วงเทศกาลท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคั ญ ของภาคเหนื อ
โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ คาดว่าปัญหาหมอกควันจะสร้างความเสียหายต่อธุรกิจการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญคือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และเชียงราย ทาให้
จานวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดนี้ ลดลงประมาณร้อยละ 25 ส่งผลให้สูญเสียรายได้จากการ
ใช้จ่ายของนักท่องเที่ ยวไปสู่ธุรกิจบริการต่าง ๆ และส่งผลถึงสภาวะการว่างงานของประชาชน
จานวนมากได้ นอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่ที่มีปัญหาหมอกควันที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น และทาให้ขาดรายได้จากการหยุดงานอีกด้วย
2.2.3 ผลกระทบทางด้านคมนาคม ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน แม้ไม่
สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่หากมีการสะสมรวมกันในปริมาณมาก ๆ ก็สามารถปกคลุมให้
ท้องฟ้ากลายเป็นสีขาวขุ่นได้ และทาให้ทัศนวิสัยของการมองเห็นต่าลง ส่งผลกระทบต่อการจราจร
ทั้ งทางบกและทางอากาศ ในช่ ว งที่ เกิ ด ปั ญ หาหมอกควั น นั้ น สายการบิ น จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารงด
เที่ยวบินบางเที่ยว ด้วยเหตุผลเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อการ
สัญจรทั้งในท้องถิ่นและบนเส้นทางหลวงระหว่างจังหวัดด้วย

หมอกควันทาให้ทัศนวิสัยเลวลงเป็นอุปสรรคต่อการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศ
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เรื่องที่ 3 สถานการณ์หมอกควัน
3.1 สถานการณ์หมอกควันในประเทศไทย
สถานการณ์ปัญหาหมอกควันในประเทศไทย ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ
ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาหมอกควันมักเกิดในช่วงฤดูแล้ง (มกราคม-เมษายน) ของทุก
ปี โดยเฉพาะใน 8 จั งหวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน ประกอบด้ ว ย จั งหวั ด เชี ย งราย พะเยา ล าปาง
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลาพูน น่านและแพร่ เนื่องจากในพื้นที่ทางภาคเหนือจะประสบปัญหาไฟป่า
และการลักลอบเผาในที่โล่ง เช่น การเผาเศษวัชพืชและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร การเผาขยะ
มูลฝอยและเศษใบไม้ กิ่งไม้ในพื้นที่ชุมชน ประกอบกับภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะและมี
ภูเขาล้อมรอบ รวมทั้งผลกระทบจากการเผาในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มภูมิภาคลุ่มน้าโขง จึง
ทาให้เพิ่มความรุนแรงของปัญหายิ่งขึ้น และยังพบว่าในบางพื้นที่ของประเทศ เช่น ยะลา นราธิวาส
ปัตตานี สงขลา ฯลฯ ประสบปัญหาหมอกควันเช่นเดียวกัน โดยเกิดจากปัญหาหมอกควันข้ามแดน
จากไฟป่าในเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในประเทศ
อินโดนีเชียแล้ว ปัญหาหมอกควันข้ามแดนยังส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน
ได้แก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน ฯลฯ
3.1.1 สถานการณ์ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

สภาพอากาศที่เต็มไปด้วยหมอกควันในเชียงใหม่

จากข้อมูลการเฝ้าระวังค่าเฉลี่ย ช่วงเวลา 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองที่มีขนาด
เล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ของกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(http://aqnis.pcd.go.th) ในพื้น ที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30
เมษายน พ.ศ. 2559 ข้อมูลจากแยกตามจุดตรวจวัด จานวน 17 แห่ง พบว่ามีค่าสูงเกินมาตรฐาน
(ค่ามาตรฐานเท่ากับ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) อยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน
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ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2559 จังหวัดที่มีจานวนวันของค่าฝุ่น
ละออง PM10 เกินค่ามาตรฐานสูงสุด เรียงตามลาดับ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย มีค่าฝุ่นละอองเกินค่า
มาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 319 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 รองลงมา
ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 264 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 และจังหวัดน่าน มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานสูงสุดเท่ากับ
238 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559
จุดตรวจวัดที่มีจานวนวันที่มีค่าฝุ่นละออง PM10 เกินค่ามาตรฐานสูงสุด ในช่วง
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-30 เมษายน 2559 มากที่สุด คือที่จุดตรวจวัด ตาบลเวียงพางคา
อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีจานวนวันที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน 38 วัน รองลงมาคือ
จุดตรวจวัดที่ ตาบลจองคา อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจานวนวันที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่า
มาตรฐาน 25 วัน และที่จุดตรวจวัด ตาบลศรีภูมิ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีจานวนวันที่มีค่า
ฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน 23 วัน
3.1.2 สถานการณ์หมอกควันภาคใต้
สาเหตุหลักของปัญหาหมอกควันภาคใต้ ได้แก่ มลพิษหมอกควันข้ามแดน และ
หมอกควันจากการเผาพื้นที่พรุในภาคใต้ของไทย เช่น ในเดือนมิถุนายน 2556 จังหวัดในภาคใต้
ตอนล่างฝั่งอ่าวไทย ได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนอันมีสาเหตุจากการเผาป่าและพื้นที่
เกษตรบริเวณตอนกลางของเกาะสุ ม าตรา ประเทศอิ น โดนี เซี ย ท าให้ เกิ ด หมอกควัน ปกคลุ ม
หนาแน่ น ลมมรสุ มตะวัน ตกเฉีย งใต้พั ด ควัน ที่ เกิ ดขึ้น ไปยังช่องแคบมะละกา ประเทศสิงคโปร์
มาเลเซีย ทะเลจีนใต้ และภาคใต้ของประเทศไทย โดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมาก คือ จังหวัด
สงขลา และนราธิวาส ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในจังหวัดนราธิวาส สูงสุด 129 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ซึ่งสูงเกินมาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ หลังจากวันที่ 26 มิถุนายน 2556 มีฝนตกทั้งในพื้นที่ไฟไหม้บริเวณตอนกลางของเกาะสุ
มาตรา และหลายจังหวัดในภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งจังหวัดนราธิวาส ทาให้ปริมาณหมอกควันเริ่ม
ลดลงตามลาดับ จนคุณภาพอากาศในทุกสถานีตรวจวัดของภาคใต้กลับเข้าสู่ระดับปกติ
สถานการณ์หมอกควันภาคใต้ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2558 เกิดจากการเผา
พื้นที่พรุในเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย อีกเช่นกัน ควันที่เกิดขึ้นถูกพัดพาโดยลมส่งผลกระทบ
ต่อสิงคโปร์ มาเลเซีย และภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย
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สภาพหมอกควันในจังหวัดสงขลา จากหมอกควันข้ามแดนจากอินโดนีเซียใน

ข้อ มู ล คุ ณ ภาพอากาศจากสถานี ต รวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศในภาคใต้ ข องกรม
ควบคุมมลพิษ ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2558 ต่อเนื่องถึงต้นเดือนกันยายน 2558 พบค่าฝุ่น
ละออง PM10 เกินค่ามาตรฐานสูงสุด 136 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในวันที่ 3 กันยายน 2558
ที่อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานและอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
หลังจากนั้นปริมาณฝุ่นละอองในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยได้ลดลงจนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
เนื่องจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ แม้ว่าจะยังพบการเผาและการปกคุลมของหมอกควันเหนือ
เกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2558 ปริมาณน้าฝนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
ของประเทศไทยเริ่มลดลง ส่งผลให้หมอกควันจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่ถูกพัดมายังประเทศ
มาเลเซีย ลอยขึ้น มาส่ งผลกระทบกับ ภาคใต้ต อนล่างของประเทศไทยอีก ครั้ง หลายจังหวัด ใน
ภาคใต้เกิดสภาพฟ้าหลัว มีหมอกควั นปกคลุมที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ประชาชนได้กลิ่น
ควันไฟ และเกิดอาการแสบตาแสบจมูก พบการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองอย่างชัดเจนทุกจังหวัด
ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล โดยในระหว่าง
วันที่ 5-8 ตุลาคม 2558 พบปริมาณฝุ่นสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพในหลายจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดสตูลที่พบปริมาณฝุ่นละอองสูงสุดถึง 210 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ทาให้ประชาชนในพื้นที่มีเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
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ปัญหาหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของไทยอาจได้รับผลกระทบ
จากหมอกควันข้ามแดนในลักษณะเป็นครั้งคราว จากปรากฏการณ์ “เอลนิญโญ” ระดับปานกลาง
ที่ เกิ ด ขึ้ น ในภู มิ ภ าคนี้ ในปี พ.ศ. 2558 ท าให้ ห น้ าแล้ งของอิ น โดนี เซี ย ซึ่ งปกติ อ ยู่ ในช่ ว งเดื อ น
กรกฎาคม-สิงหาคม ยาวนานไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม หากภาวะแห้งแล้งเกิดติดต่อกันหลายวัน
โดยไม่มีฝนตกจะเป็นปัจจัยให้เกิดการเผาป่าและพื้นที่เกษตรเพิ่มขึ้น เมื่อประกอบกับอิทธิพลของ
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะพัดพาหมอกควันเข้าสู่ประเทศที่อยู่ทางตอนบนของเกาะสุมาตรา
ซึ่งรวมถึงภาคใต้ของประเทศไทย ก็จะได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนด้วยเช่นกัน
3.2 สถานการณ์หมอกควันในเอเชีย
ประเทศในแถบทวีปเอเชียหลายประเทศประสบภาวะหมอกควันที่สร้างความราคาญ
และเป็นอันตรายต่อผู้คนจานวนไม่น้อย เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน อินเดีย เป็นต้น
3.2.1 สถานการณ์หมอกควันในอินโดนีเซีย
จากการเกิดไฟป่าครั้งใหญ่บนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียในเดือนมิถุนายน
2558 หมอกควันจากไฟป่าลอยปกคลุมท้องฟ้าของประเทศเพื่อนบ้านคือ มาเลเซียและสิงคโปร์
ก่ อ ให้ เกิ ด มลพิ ษ ในระดั บ ที่ เป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพและสิ่ งแวดล้ อ ม ทั้ งมาเลเซี ย และสิ งคโปร์
พยายามกดดันให้อินโดนีเซียลงโทษผู้ที่เป็นต้นตอของไฟป่า แต่ทางอินโดนีเซียโต้กลับว่าไฟป่า
ดังกล่าวเกิดขึ้นจากโรงงานเกษตรที่มีเจ้าของเป็ นชาวมาเลเซียและชาวสิงคโปร์เอง โดยเฉพาะ
โรงงานผลิตน้ามันปาล์มของมาเลเซียบนเกาะสุมาตราที่ยังคงใช้วิธีเผาตอของต้นปาล์มที่ตัดแล้ว
เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนจากไฟป่าในเกาะสุมาตราและกาลิมันตันใน
ประเทศอิ น โดนี เซี ย ซึ่ ง กลายเป็ น ปั ญ หาหมอกควั น ที่ ส ร้า งมลพิ ษ ในประเทศเพื่ อ นบ้ านและมี
แนวโน้มรุนแรงมากขึ้นทุก ๆ ปี จึงได้มีการประชุมหารือของผู้แทนจากประเทศสมาชิกสมาคม
อาเซียน 5 ประเทศ คือ มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย เกี่ยวกับปัญหาไฟป่า ซึ่งใช้
ชื่อว่าการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ ามพรมแดน โดยมีการประชุม
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการประชุม
คณะทางานอาเซียนเพื่อยกร่างโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควันขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกาหนด
เป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ แนวทางการดาเนินงาน และยกร่างเป็นโรดแมปอาเซียนปลอดหมอก
ควัน เพื่อเปลี่ยนให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคปลอดหมอกควันภายในปี พ.ศ. 2563
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3.2.2 สถานการณ์หมอกควันในมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซีย เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อน
จากปัญหาหมอกควันเช่นกัน ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เผชิญปัญหาหมอกควันจากไฟป่าเมื่อย่างเข้าฤดู
ร้อน ส่งผลให้มลพิษในอากาศเพิ่มสูงจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดัชนีมลพิษทางอากาศใน
มาเลเซี ย บางปี พุ่ งสู งถึ ง 150 ใน 7 พื้ น ที่ โดยเฉพาะกรุ งกั ว ลาลั ม เปอร์ แ ละรัฐ สลั ง งอร์ ซึ่ งเป็ น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ ค่ามลพิษในอากาศระหว่าง 100-200 ซึ่งถือว่าอยู่ในขั้น “ไม่ดีต่อ
สุข ภาพ” บางวัน สถานการณ์ ห มอกควั น หนาทึ บ ใจกลางกรุ งกั ว ลาลัม เปอร์มี ทัศ นวิสั ย ในการ
มองเห็นลดลงเหลือไม่ถึง 1 กิโลเมตร ขณะที่ตึกแฝดปิโตรนาสซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของเมือง
ก็ถูกหมอกควันบดบังจนเห็นไม่ชัดเจน

หมอกควันในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

กระทรวงสิ่งแวดล้อมมาเลเซีย ระบุ ว่า ปัญหาหมอกควันพิษมัก เกิดจากประเทศ
เพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซีย ทั้งมาเลเซียและสิงคโปร์เผชิญวิกฤตหมอกควันครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบ
สิบปี ซึ่งมีสาเหตุมาจากการแผ้วถางและเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกปาล์มน้ามันบนเกาะสุมาตรา
ของอินโดนีเซีย
ประเทศเพื่อนบ้านต่างพยายามกระตุ้นให้รัฐบาลอินโดนีเซียรับรองและลงนามใน
ข้ อ ตกลงของอาเซี ย นว่ า ด้ ว ยปั ญ หามลพิ ษ จากหมอกควั น ข้ า มพรมแดนหรื อ AATHP ซึ่ ง คื อ
การกาหนดให้ทุกประเทศในอาเซียนยอมรับว่าหมอกควันจากไฟป่านั้นเป็นปัญหาระหว่างประเทศ
ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ ในการจัดการร่วมกัน และประเทศที่ร่วมลงนามต้อง
นามาตรการป้องกัน ตรวจสอบและเตือนภัยไฟป่าที่เป็นมาตรฐานเดียวกันมาปรับใช้ รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศด้วย ถือเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศฉบับแรกในโลกที่
ผูกมัดประเทศสมาชิกให้ช่วยกันแก้ไขและจัดการปัญหาหมอกควันที่เกิดจากไฟป่าในประเทศใด
ประเทศหนึ่งร่วมกัน
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3.2.3 สถานการณ์หมอกควันในจีน
จีนเป็นประเทศที่ประสบกับปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศ โดยจีนมี
ระบบการจัดระดับมลพิษทางอากาศอยู่ 4 ระดับ โดยระดับที่ร้ายแรงที่สุด คือ สีแดง รองลงมาเป็น
สีส้ ม ตามมาด้ วย สี เหลื อง และสี ฟ้ าตามล าดั บ เมื่ อ เข้ าสู่ เดื อ นตุ ล าคม กรุงปั ก กิ่ งของจี น มั ก จะ
ประสบกับปัญหาหมอกควันพิษ เช่นในเดือนตุลาคม 2557 รัฐบาลจีนต้องประกาศยกระดับเตือน
ภัยมลพิษทางอากาศเป็นระดับสีส้มซึ่งหมายถึง “มีอันตรายต่อสุขภาพ” ทั้งนี้ดัชนีคุณภาพอากาศ
อย่างเป็นทางการของปักกิ่งในช่วงวันที่ 9 ตุลาคม 2557 และปรากฏว่าผลการวัดระดับฝุ่นละออง
ขนาด 2.5 ไมครอน (PM2.5) ซึ่งเป็นฝุ่นละอองขนาดละเอียด ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อปอดนั้น สูงถึง
455 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือสูงกว่าค่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกระบุไว้ถึง 18 เท่า
ปลายปี พ.ศ.2558 จีนมีการประกาศยกระดับภัยมลพิษทางอากาศเป็นระดับ
สีแดง (สูงสุด) ถึงสองครั้ง เนื่องจากมีค่าฝุ่นละอองพิษขนาดเล็กจิ๋ว 2.5 ไมโครเมตร สูงเกิน 400
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มากกว่าค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกถึง 16 เท่า (ค่าสูงสุดที่
วัดได้ 1400 ไมโครกรัมหรือเกินมาตรฐาน 56 เท่าในเดือนพฤศจิกายน 2558) ฝุ่นละอองขนาด
ละเอียดนี้สามารถลอดผ่านระบบกรองอากาศของร่างกายมนุษย์เข้าไปสะสมอยู่ในถุงลมปอดได้
เมื่อสะสมมากก็มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดมากขึ้น หมอกควันพิษยังทาให้ทัศนวิสัยเลวลงสามารถ
มองเห็นได้แค่ในระยะทางเพียง 500 เมตรนานนับเดือนบางวันมองเห็นได้เพียงระยะ 100 เมตร
เท่านั้น ทางการจึงต้องสั่งปิดการจราจรในถนนสายหลักหลายสาย และเตือนให้ประชาชนสวมใส่
หน้ากากกันมลพิษก่อนออกจากบ้าน

สภาพปัญหาหมอกควันในกรุงปักกิ่งของจีน
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กรมควบคุมมลภาวะและสิ่งแวดล้อมของปักกิ่งชี้แจงว่าสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ปัญหา
ของหมอกควันพิษเลวร้ายลง เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออานวย ทาให้อากาศเสี ยไม่สามารถ
ระบายออกไปได้ จึงลอยไปปกคลุมมณฑลและหัวเมืองรอบ ๆ กรุงปักกิ่ง ประกอบกับการเผาฟาง
ข้าวตามชนบทในมณฑลเหอเป่ย เหอหนาน และซานตง ว่ามีส่วนทาให้สถานการณ์หมอกควัน
เลวร้ายลง หลายปีที่ผ่านมารัฐบาลจีนพยายามแก้ไขปัญหานี้ในปักกิ่งและเมืองข้างเคียง โดยการ
ออกมาตรฐานต่าง ๆ อย่างจริงจังเเละเข้มงวดมากขึ้น แต่ปัญหาก็ยังมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทุกปี
3.2.4 สถานการณ์หมอกควันในอินเดีย
อิน เดี ย เป็ น อี ก ประเทศหนึ่ งที่ ป ระสบปั ญ หาคุ ณ ภาพอากาศในกรุงนิ วเดลี
เลวร้ า ยลงตลอดช่ ว งหลายปี ที่ ผ่ านมา เนื่ อ งจากการเติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว ของเมื อ งพร้ อ มกั บ
การขยายตัวของยวดยานพาหนะเครื่องยนต์ดีเซล มลภาวะจากโรงไฟฟ้าถ่านหินและอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ในช่วงหลังเทศกาลดิวาลีหรือดิปาวาลี หรือเทศกาลแห่งแสงไฟ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่
ของชาวฮินดู มีการเฉลิมฉลองทั่วประเทศนานติด ต่อกันถึง 5 วัน ด้วยแสงไฟจากตะเกียงดินเผา
เทียน ดอกไม้ไฟ พลุ และประทัด ปรากฏว่าหลังผ่านพ้นเทศกาลนี้เพียงแค่วันเดียว ค่ามลพิษทาง
อากาศในกรุงนิวเดลีพุ่งขึ้นจนอยู่ในระดับ “ร้ายแรง” โดยมีค่า PM2.5 หรือความหนาแน่นของ
อนุภาคในอากาศ สูงกว่า 250 เกินเกณฑ์ปลอดภัยที่องค์การอนามัยโลกแนะนา 10 เท่า

สภาพหมอกควันในกรุงนิวเดลีของอินเดีย

รายงานของธนาคารโลกระบุว่าชาวอินเดียในเมืองใหญ่มีอายุขัยสั้นลงเนื่องจาก
มลพิษทางอากาศ ซึ่งสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจให้แก่อินเดียราว 18,000 ล้านดอลล่าร์ต่อปี
ขณะที่เด็กอินเดียในกรุงนิวเดลีราว 1 ใน 3 มีปัญหาเกี่ยวกับปอด ส่วนอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอัน
ควรของเด็กทารกก็เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ คือประมาณ 1 คนต่อ 1 ชั่วโมง อันเป็นผลมาจากโรคที่
เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ
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3.3 สถานการณ์หมอกควันของโลก
สถานการณ์การเกิดหมอกควัน นั บเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับสิ่งมีชีวิต
ทั้ งคน สั ต ว์ พื ช และสิ่ งแวดล้ อ มอย่ างมากมาย ทุ ก ทวี ป ทั่ ว โลกต่ างได้ รับ ผลกระทบและความ
เดือดร้อนจากหมอกควันเป็นประจาทุกปี โดยส่วนใหญ่แล้ว ปัญหามลพิษจากหมอกควันที่สร้าง
ความเดือดร้อนให้เรามากที่สุด เป็นหมอกควันจากการเผาป่า ทั้งที่ป่าถูกเผาโดยธรรมชาติและการ
กระทาของมนุษย์ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงมลพิษของหมอกควันจากการเผาผลาญของยวดยาน
พาหนะ การเผาขยะมูลฝอย ใบไม้ใบหญ้าและเศษวัสดุทางการเกษตรด้วย ความเสียหายและความ
รุนแรงของหมอกควันแต่ละทวีปมีมากน้อยแตกต่างกันไป ต่อไปนี้เป็นเพี ยงตัวอย่างของหมอกควัน
จากทวีปต่าง ๆ ทั่วโลกที่เกิดขึ้นและสร้างความเดือดร้อนให้กับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
และบริเวณใกล้เคียง
3.3.1 สถานการณ์หมอกควันในอเมริกา
ในประเทศสหรัฐอเมริกา มักเกิดไฟป่าขึ้นบ่อยครั้ง เนื่องจากสภาพแวดล้อม
และสภาพอากาศที่แห้งแล้ง มีลมแรง และอากาศร้อน โดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิไปจนถึง
ฤดูใบไม้ร่วง จึงมักทาให้เกิดไฟป่าที่มีความรุนแรงในระดับปานกลางไปจนถึงระดับร้ายแรงได้

ภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงให้เห็นควันที่เกิดจากไฟไหม้ป่าในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
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จากเหตุการณ์การเกิดไฟป่าครั้งใหญ่ในสหรัฐอเมริกาหลายรัฐ ทั้งพื้นที่ทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ของเขตภูเขา เมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด และหลายรัฐในฝั่งตะวันตกของสหรัฐ
เช่น ในปี พ.ศ. 2558 กรมป่าไม้และการป้องกันอัคคีภัย ของรัฐแคลิฟอร์เนียมีบันทึกไว้ว่า เกิดไฟ
ไหม้ ป่ า ทั่ วทั้ ง รัฐแคลิ ฟ อร์เนี ย ถึ ง 6,337 ครั้ ง หนึ่ ง ในเหตุ ก ารณ์ ไฟป่ า ที่ มี ค วามรุ น แรงมาก คื อ
เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ได้ เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าครั้งใหญ่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนีย และในปี
พ.ศ. 2559 ในช่ ว งระยะเพี ย งครึ่ ง ปี (ถึ ง เดื อ นมิ ถุ น ายน 2559) ได้ เกิ ด ไฟไหม้ ป่ า ทั่ ว ทั้ ง รั ฐ
แคลิฟอร์เนียถึง 2,017 ครั้ง ไฟป่าได้เผาพลาญพื้นที่ไปแล้วถึง 68.07 ตารางกิโลเมตร (42,543 ไร่)
จากสภาวะปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2558-2559 สภาพอากาศที่แห้งแล้งเป็น
ปัจจัยเอื้ออานวยให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว อีกทั้งการเกิดฟ้าผ่ายังเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดไฟป่าใน
หลายพื้นที่พร้อม ๆ กันไฟป่าเหล่านี้ทาให้เกิดหมอกควันและมลพิษซึ่งแผ่ขยายไปในวงกว้าง แม้
ทางการสหรัฐจะใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ช่วยในการดับไฟ แต่ด้วยสภาวะที่แห้งแล้งประกอบกั บมีลม
กรรโชกแรงขณะเกิดไฟป่า ทาให้หมอกควันถูกพัดไปในระยะทางไกล ส่งผลต่อการดาเนินชีวิตของ
ผู้คนจานวนไม่น้อยในแต่ละปี
3.3.2 สถานการณ์หมอกควันในออสเตรเลีย
ออสเตรเลียเป็นประเทศที่เกิดไฟป่าบ่อยครั้งในช่วงฤดูร้อนของทุกปี ซึ่งเป็น
ช่วงที่มีอากาศร้อน และแห้งแล้งมาก และในแต่ละปีไฟป่าจะส่งผลกระทบต่อการเกิดเพลิงไหม้
ครอบคลุมพื้นที่กว้างนับแสนไร่ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและการสูญเสียชีวิตมนุษย์
ไปไม่น้อย ซึ่งทาให้เกิดปัญหาหมอกควัน โดยเฉพาะที่นครซิดนีย์ของออสเตรเลีย ถูกปกคลุมด้วย
หมอกควันไฟจากไฟป่าที่ยังลุกไหม้อยู่ ในเขตบลูเมาท์เท่น รัฐนิวเซาธ์เวลส์ บางครั้งทาให้แทบมอง
ไม่ เห็ น สะพานซิด นี ย์ ฮาเบอร์บ ริดจ์ และโอเปราเฮาส์ สั ญ ลั กษณ์ ของเมื อง ขณะที่ บ างพื้ น ที่ ค่ า
มลภาวะในอากาศพุ่ งสู งจากระดั บ ปกติ ถึ ง 15 เท่ า หน่ วยงานด้ านสาธารณสุ ข ของเมื อ งเตื อ น
ประชาชนให้หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้ง โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคหอบหืด โรคหัวใจ และแพ้ควัน
3.3.3 สถานการณ์หมอกควันในยุโรป
ทวีป ยุโรป เป็ น ทวีป ที่ มีอาณาเขตกว้างขวาง ประกอบด้ วยประเทศต่าง ๆ
จานวนมาก และเป็นอีกทวีปหนึ่งที่ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมหลายพื้นที่ ทั้งนี้สาเหตุส่วน
ใหญ่เกิดจากไฟป่า นอกจากหมอกควัน ที่เกิดจากไฟป่าแล้ว การปะทุของภูเขาไฟ นับเป็นสาเหตุ
ส าคั ญ อี ก ประการหนึ่ งของการเกิ ด หมอกควัน เห็ น ได้ จ ากในเดื อ นเมษายน 2553 ภู เขาไฟใน
ประเทศไอซ์แลนด์เกิดการปะทุขึ้นมา ทาให้เกิดลาวาและขี้เถ้าภูเขาไฟเป็นเหมือนหมอกควันลอย
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ฟุ้งกระจายบริเวณกว้างปกคลุมน่านฟ้าในทวีปยุโรป ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินของสายการบิ น
หลายประเทศในทวีป ยุโรป เช่น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์อิตาลีฟิ นแลนด์ฮังการี
โรมาเนีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น

ภูเขาไฟในไอซ์แลนด์ปะทุพ่นเถ้าถ่านและกลุ่มควันปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปยุโรปเมื่อปี พ.ศ. 2553
ทาให้หลายประเทศต้องปิดการจราจรทางอากาศ
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เรื่องที่ 4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากหมอกควัน
4.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดหมอกควัน
หมอกควัน เป็นปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นเป็นประจาทุกปีและทวีความรุนแรงมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง
ลาพูน แพร่ น่านหรือจังหวัดเชียงราย สาเหตุหลักเกิดจากไฟป่า ฝุ่นละอองจากท้องถนน ควันจาก
ภาคอุตสาหกรรม และเขม่าจากน้ามันดีเซล ทาให้คุณภาพอากาศแย่ลง ประกอบกับสภาพภูมิ
ประเทศซึ่ งมีภูเขาล้อมรอบทาให้มลพิษต่าง ๆ ถูกกักไว้และแผ่ปกคลุมทั่วเมือง จากผลวิจัยพบ
ปริมาณผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจในจังหวัดทางภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่และ
เชียงราย เพิ่มขึ้นทุกปีในการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์หมอกควันที่อาจจะเกิดขึ้น
นั้น สามารถปฏิบัติได้ดังนี้
4.1.1 ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกัน ลด ละ เลิก หรือหลีกเลี่ยงการเผาหรือการทา
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นควันเพิ่มขึ้น
4.1.2 หากเรามีค วามรู้เรื่อ งปั ญ หาหมอกควัน ก็ ควรให้ ค วามรู้แ ก่ ผู้อื่ น ว่าการก่ อ
มลพิษทางอากาศทุกชนิดโดยเฉพาะการเผา นอกจากจะบั่นทอนสุขภาพตัวเองแล้ว ยังบั่นทอน
สุขภาพของผู้อื่น อีกด้วย นอกจากนี้ การเผายังผิดกฎหมายอาญา มาตรา 220 อาจถูกปรับ ถึ ง
14,000 บาท จาคุกถึง 7 ป หรือทั้งจาทั้งปรับได้
4.1.3 ทุกคนมีส่วนร่วมในการเก็บใบไม้กิ่งไม้เพื่อทาปุ๋ยหมักแทนการเผา
4.1.4 พยายามลดการสร้างหรือเพิ่มจานวนขยะ เมื่อมีขยะในครัวเรือนอาจใช้วิธี
แยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อลดปริมาณขยะที่มักเป็นสาเหตุของการเผา
4.1.5 หากเราเป็นเจ้าของที่ดินควรดู แลที่ดินของตัวเองอย่างสม่าเสมอ เช่น มีการ
แผ้วถางและปลูกต้นไม้ เพื่อป้องกันมิให้มีการเผาเกิดขึ้น
4.1.6 ถ้าสามารถทาได้ควรปลูกต้นไม้ใหญ่และไม้พุ่มรวมทั้งไม้ในร่มเพิ่มมากขึ้น
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4.2 การปฏิบัติตนขณะเกิดหมอกควัน
4.2.1 การดูแลตนเอง
1) ติดตามสถานการณ์มลพิษและหมอกควันอยู่เสมอ ดูสุขภาพและหลีกเลี่ยง
สถานที่มีควันไฟหรือหมอกควัน
2) รักษาความสะอาดโดยใช้น้าสะอาดกลั้วคอ แล้วบ้วนทิ้งวันละ 3-4 ครั้ง
3) งดเว้นการสูบบุหรี่และงดกิจกรรมการเผาที่จะเพิ่มปัญหาควันมากขึ้น
4) หลี กเลี่ ยงการออกกาลังกายและการทางานหลั กที่ ต้ องออกแรงมากใน
บริเวณหมอกควัน
5) กรณีที่จาเป็นต้องอยู่ในบริเวณที่มีหมอกควัน ควรสวมแว่นตา เพื่อป้องกัน
การระคายเคืองตา และควรใช้หน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก หรือใช้ผ้าที่ทาจากฝ้ายหรือลินิน
มาทบกันหลายชั้นคาดปากและจมูกแทนหน้ากาก และควรใช้น้าพรมที่ผ้าดั งกล่าวให้เปียกหมาด ๆ
เพื่อช่วยซับกรองและป้องกันฝุ่นละอองได้ดีขึ้น และควรเปลี่ยนใหม่หากหน้ากากสกปรกหรือเริ่ม
รู้สึกอึดอัดหายใจไม่สะดวก
6) สาหรับผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง ไม่ขับรถเร็ว
เปิดไฟหน้ารถหรือไฟตัดหมอก จะช่วยให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้น เว้นระยะห่างจากรถคันหน้า
ให้มากกว่าปกติ ไม่แซงหรือเปลี่ยนช่องทางกะทันหัน หากทัศนวิสัยแย่มากจนมองไม่เห็นเส้นทาง
ให้จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัย
4.2.2 การดูแลผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
1) ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดและหมั่นสังเกตอาการของผู้ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น
เด็กเล็ก คนชรา ผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด ภูมิแพ้ และโรคเกี่ยวกับหัวใจและ
หลอดเลือด หากพบอาการผิดปกติเช่น หายใจลาบาก แน่นหน้าอก ควรรีบพบแพทย์ที่โรงพยาบาล
หรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อรับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที
2) ให้คาแนะนาแก่ผู้ป่วยโรคปอด หอบหืด โรคหัวใจ เด็ก หญิงตั้งครรภ์และ
คนชรา ให้พักผ่อนอยู่ในบ้าน รวมทั้งควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จาเป็นให้พร้อม
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4.2.3 การดูแลบ้านเรือน
1) หากจาเป็ น ต้ อ งอยู่ในสถานที่ ที่มี ฝุ่ น ละอองติ ด ต่ อกั น ยาวนาน เกิ น กว่ า
สัปดาห์ หรือเป็นเดือน ควรเตรียมความพร้อมด้านการกรองอากาศในที่อยู่อาศัย เช่น ติดระบบ
กรองอากาศในบ้าน ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบของฝุ่นต่อร่างกายได้ โดยเลือกใช้ระบบกรองอากาศที่
เหมาะสม และสามารถถอดออกมาล้างได้ และควรเปลี่ยนหรือหมั่นล้างระบบกรองอากาศเป็น
ประจาในระยะยาว
2) หากที่พักอาศัยไม่ มีระบบระบายอากาศหรือระบบปรับอากาศ ต้องปิ ด
ประตูหน้าต่างไม่ให้ควันไฟหรือหมอกควันเข้ามาในอาคาร
3) บริเวณพื้ น ที่ ว่ า งเปล่ า บริ เวณบ้ า นควรปลู ก พื ช คลุ ม หน้ า ดิ น ไว้ เพื่ อ ลด
โอกาสที่ฝุ่นละอองจะลอยฟุ้งขึ้นมาในอากาศได้
4) การเปิดพัดลมในอาคารบ้านพัก ควรเป่าลงกระทบผิวน้าก่อน จะช่วยลด
ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศได้
5) งดการรองรับน้าฝนไว้ใช้อุปโภคชั่วคราว แต่ถ้าหากจาเป็นต้องรองน้า ควร
รองน้าไว้ในช่วงเวลาที่มั่นใจว่าน้าฝนชะล้างสารมลพิษทางอากาศ ในบรรยากาศหมดไปแล้ว
4.2.4 การดูแลชุมชน
1) ช่วยกันดูแล ไม่ให้มีการเผาวัสดุทุกชนิดและการประกอบกิจกรรมใด ๆ ที่
ก่อให้เกิดหมอกควันในพื้นที่ เช่น เผาขยะมูลฝอย เผาหญ้า เผาตอซังข้าว เป็นต้น รวมทั้งงดการเผา
วั ส ดุ และหญ้ า แห้ ง ในเขตชุ ม ชน ริ ม ข้ า งทาง ใกล้ แ นวชายป่ า และในป่ า เพราะจะส่ ง ผลให้
สถานการณ์หมอกควันรุนแรงมากขึ้น
2) ดับเครื่องยนต์ของยานพาหนะทุกชนิด ทุกครั้งเมื่อจอด
4.3 การปฏิบัติตนหลังเกิดหมอกควัน
4.3.1 ติดตามรับฟังข่าวสารและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจและมีการปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง
4.3.2 เมื่อมีอาการผิดปกติหลังจากสูดดมหมอกควัน ควรรีบไปพบแพทย์ทันที
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 7
แผ่นดินไหว
สาระสาคัญ
แผ่นดินไหว (Earthquakes) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของ
เปลือกโลกชั้นนอกซึ่งเคลื่อนที่ตามกระแสความร้อนของหินละลายหลอมเหลวที่เป็นส่วนประกอบ
ชั้นในของโลกเนื่องจากเปลือกโลกประกอบขึ้นด้วยแผ่นเปลือกโลกหลายแผ่น ดังนั้นเมื่อความร้อน
จากภายในโลกดั น ตั วออกมาจะท าให้ แ ผ่ น เปลื อ กโลกบางแผ่ น เกิ ด การเคลื่ อ นที่ จึ งท าให้ เกิ ด
แผ่นดินไหวบนพื้นผิวโลกเฉพาะบางแห่งไม่เกิดขึ้นโดยทั่วไป ซึ่งลักษณะของการเกิดแผ่นดินไหว
จะเกิดเมื่อเปลือกโลกเคลื่อนที่ออกจากกัน หรือเคลื่อนที่เข้ามาชนกัน จะทาให้เกิดการสั่นสะเทือน
ที่มีความรุนแรงมากหรือน้อยแตกต่างกั นไป ตามปัจจัยและองค์ประกอบของการเกิดแต่ละครั้ง
โดยมีมาตราหรือหน่วยในการวัดขนาดของแผ่นดินไหว ทาให้เราทราบได้ถึงขนาดและความรุนแรง
ที่เกิดแผ่นดินไหวแต่ละครั้ง
ปัจ จุบั น นัก วิทยาศาสตร์ยั งไม่ส ามารถทานายวัน เวลา สถานที่ และความรุน แรงของ
แผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ดังนั้นจึงควรศึกษา เรียนรู้ เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการเกิด
ของแผ่ น ดิ น ไหวอั น ตรายและผลกระทบที่ เกิ ด จากแผ่ น ดิ น ไหวหากเราทราบถึ ง อั น ตรายของ
แผ่นดินไหวแล้ว เราควรมีการวางแผนและเตรียมพร้อมรับมืออยู่ตลอดเวลา เพื่อลดความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด
1. บอกความหมายสาเหตุปัจจัย และผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว
2. บอกพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก
3. บอกสถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก
4. บอกวิธีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์แผ่นดินไหว การปฏิบัติขณะเกิด
แผ่นดินไหว และการปฏิบัติหลังเกิดแผ่นดินไหว
5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว
6. เสนอแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว
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ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความหมายของแผ่นดินไหว
เรื่องที่ 2 ลักษณะการเกิดแผ่นดินไหว
เรื่องที่ 3 สถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก
เรื่องที่ 4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว

เวลาที่ใช้ในการศึกษา 15 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู้
1. ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3
2. สมุดบันทึกกิจกรรม การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3
3. เว็บไซต์เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหว
4. สื่อ อื่น ๆ เช่น สื่อเอกสาร ได้แก่ วาสาร จุลสาร แผ่นพับ แผ่นปลิว หรือสื่อวีดิทัศน์จาก
อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับสถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหว
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เรื่องที่ 1 ความหมายของแผ่นดินไหว
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 ได้ให้ความหมายของ แผ่นดินไหว
หมายถึง การสั่นสะเทือนของแผ่นดินที่รู้สึกได้ ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่งบนผิวโลก ส่วนใหญ่เกิดจาก
การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกที่รองรับผิวโลกอยู่ บางครั้งเกิดจากภูเขาไฟระเบิด
แผ่นดินไหว (Earthquakes) เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนตัวโดย
ฉับพลันของเปลือกโลก การเกิดแผ่นดินไหวส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นตรงบริเวณขอบของแผ่นเปลือกโลก
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากชั้นหินหลอมละลายที่อยู่ภายใต้เปลือกโลกได้รับพลังงานความร้อนจาก
แกนโลก และลอยตัวผลักดันให้เปลือกโลกซึ่งอยู่ ด้านบนเคลื่อนที่ในทิศทางต่าง ๆ กันพร้อมกับ
สะสมพลังงานไว้ภายในบริเวณขอบของแผ่นเปลือกโลก ทาให้แผ่นเปลือกโลกชนและเสียดสีกัน
หรือแยกออกจากกั น นอกจากนั้ นพลังที่ สะสมในเปลือกโลกจะถูกส่งผ่านไปยังบริเวณรอยร้าว
ของหินใต้พื้นโลกหรือที่เรียกว่า “รอยเลื่อน” เมื่อระนาบของรอยเลื่อนที่ประกบกันอยู่ได้รับแรงอัด
มาก ๆ ก็จะทาให้รอยเลื่อนมีการเคลื่อนตัวอย่างฉับพลันก็สามารถเกิดแผ่นดินไหวได้

ภาพจาลองจุดศูนย์เกิดแผ่นดินไหว ที่มา ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์
เข้าถึงได้ที่ http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/geological-phenomenon/earthquake/seismic-waves

จุดศูนย์เกิดแผ่นดินไหว (focus) มักเกิดตามรอยเลื่อนอยู่ในระดับความลึกต่าง ๆ ของผิว
โลก ส่วนจุดที่อยู่ในระดับสูงขึ้นมาทีต่ าแหน่งของผิวโลก เรียกว่า “จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว”
(Epicenter) การสั่ น สะเทื อ นหรือ แผ่ น ดิ น ไหวนี้ จ ะถู ก บั น ทึ ก ด้ ว ยเครื่อ งมื อ ที่ เรี ย กว่า “ไซสโม
มิ เตอร์ ” (Seismometer) และการศึ ก ษาแผ่ น ดิ น ไหวและคลื่ น สั่ น สะเทื อ นที่ ถู ก ส่ งออกมาจะ
เรียกว่า “วิทยาแผ่นดินไหว” (Seismology)
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เรื่องที่ 2 ลักษณะการเกิดแผ่นดินไหว
2.1 สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว
แผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีสาเหตุของการเกิด แบ่งได้เป็น 2
ลักษณะ ดังนี้
2.1.1 กระบวนการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ เช่น
1) การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก (Tectonic Earthquake)
2) ภูเขาไฟระเบิด (Volcano Eruption)
3) การยุบตัวหรือพังทะลายของโพรงใต้ดิน (Implosion)
4) การสั่นสะเทือนจากคลื่นมหาสมุทร (Oceanic Microseism)
2.1.2 การกระทาของมนุษย์ ทาให้เกิดแผ่นดินไหวได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น
การทาเหมือง การสร้างอ่างเก็บน้าหรือการสร้างเขื่อนใกล้รอยเลื่อน การทางานของเครื่องจักรกล
การจราจร และการเก็บ ขยะนิวเคลียร์ไว้ใต้ดิน การทดลองระเบิดปรมาณู การระเบิดพื้นที่เพื่ อ
สารวจวางแผนก่อนสร้างเขื่อน เป็นต้น

พื้นที่ที่มีการระเบิดหินและพื้นที่สร้างเขื่อนหลายแห่งเป็นสาเหตุหนึง่ ของการเกิดแผ่นดินไหว

พื้นที่ที่มีการทาเหมืองในระดับลึกเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดแผ่นดินไหว
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สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวที่สืบเนื่องจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก
แผ่นดินไหวเกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก ที่เหมือนลอยอยู่เหนือของเหลว
เพราะในชั้นใต้เปลือกโลกยังคงร้อนขนาดหลอมละลายเป็นเเม็กมา และเคลื่อนไหว (หรือไหล)
ไปในทิศทางแตกต่างกัน การเคลื่อนไหวของแม็ กมานี่เองที่ทาให้แผ่นเปลือกโลกซึ่งไม่ได้ต่อสนิท
เป็นแผ่นเดียวกันแต่มีรอยแยก แบ่งเป็นแผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่มากมายเคลื่อนไหวตามไปด้วย
ในทิศทางที่แตกต่างกัน
การเคลื่อนตัวในทิศทางที่แตกต่างกันของแผ่นเปลือกโลกนี่เอง ที่ทาให้แผ่นเปลือกโลก
แต่ละแผ่นเกิดชนกัน หรือแยกออกจากกัน กลายเป็น “รอยเลื่อน” ขึ้นมาหลายรูปแบบ แต่ละ
รูปแบบสามารถก่อให้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นได้

ชนิดของการเกิดแผ่นดินไหว
(ภาพจาก http://www.neutron.rmutphysics.com/science-news)
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การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกหากมีอุปสรรคขัดขวางด้านใดด้านหนึ่ง หรือทั้ง 2 ด้าน
ของรอยเลื่ อนก็ จะท าให้ เกิด แผ่ น ดิน ไหว ซึ่ง ระดั บ ความรุน แรงจะขึ้น อยู่กั บ การสะสมพลั งงาน
ในจุดที่เป็นอุปสรรคของการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกมากน้อยเพียงใด
การจาแนกรอยเลื่อนตามรูปแบบของการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก สามารถจาแนกดังนี้
1) รอยเลื่อนทั่วไป (นอร์มอลสลิป หรือ ดิป-สลิปฟอลท์) เป็นส่วนรอยเลื่อนของเปลือก
โลกที่ส่วนแรกอยู่คงที่ ในขณะที่อีกด้านหนึ่งทรุดตัวลงในแนวดิ่งหรือเกือบจะเป็นแนวดิ่ง
2) รอยเลื่อนแบบสวนทางในแนวราบ (สไตรค์ -สลิปฟอลท์) เป็นรอยเลื่อนที่เกิดจากการ
เคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก 2 แผ่น เคลื่อนที่สวนทางกันในแนวราบ หรือเกือบจะเป็นแนวราบ
หรือแผ่นเปลือกโลกด้านหนึ่งของรอยเลื่อนเคลื่อนตัวออกไปในแนวราบ ถ้าเป็นด้านซ้ายเรียกว่า
“เลฟท์เลเทอรัลฟอลท์” ถ้าเป็นด้านขวาก็เรียกว่า “ไรท์เลเทอรัลฟอลท์” แผ่นดินไหวที่นอกชายฝั่ง
สุมาตราเกิดขึ้นจากรอยเลื่อนในลักษณะนี้เช่นเดียวกับแผ่นดินไหวที่ประเทศเฮติ ในปี พ.ศ. 2553
3) รอยเลื่อนที่ชนเข้าด้วยกัน (คอนเวอร์เจนท์ฟอลท์) เกิดจากแผ่นเปลือกโลก 2 แผ่น
เคลื่อนที่เข้าหาและชนกันขึ้น เมื่อเกิดการกระแทกจะเกิดแผ่นดินไหวและผิวนอกของเปลือกโลกถูก
ดันให้สูงขึ้น ภูเขา หรือเกาะแก่งในมหาสมุทรหลายแห่งเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากการเคลื่อนที่ของ
แผ่นเปลือกโลกในลักษณะนี้
4) รอยเลื่อนแบบแยกออกจากกัน (ไดเวอร์เจนท์ฟอลท์) เกิดขึ้นเมื่อแผ่นเปลือกโลก 2
แผ่นเคลื่อนที่ออกจากกันในทิศทางตรงกันข้าม อาจเกิดแผ่นดินไหวขึ้นได้แต่ไม่รุนแรงมากนัก แต่
จะปรากฏรอยแยกชัดเจน ในบางกรณีอาจมีแม็กมาปะทุขึ้นมาเป็นลาวาได้อีกด้วย
5) รอยเลื่อนย้อนมุมต่า (ธรัสท์ฟอลท์) เกิดจากการที่แผ่นเปลือกโลก 2 แผ่น เคลื่อนที่เข้า
หากันในทิศทางตรงกันข้ามแต่แผ่นเปลือกโลกด้านหนึ่งเคลื่อนตัวเอียงทามุมน้อยกว่า หรือเท่ากับ
45 องศาแล้วมุดลงไปใต้แผ่นเปลือกโลกอีกแผ่นหนึ่ง แผ่นดินไหวที่เกิดจากรอยเลื่อนลักษณะนี้
มักจะรุนแรงและหากเกิดบริเวณใต้ทะเลมักก่อให้เกิดสึนามิขนาดใหญ่ เช่นกรณีแผ่นดินไหวที่เกาะ
สุมาตราในปี พ.ศ. 2547 และแผ่นดินไหวที่เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2554
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2.2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับความเสียหายจากแผ่นดินไหว
เหตุการณ์แผ่นดินไหว ที่ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
นั้นล้วนแต่มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องของการเกิด ซึ่งประกอบด้วย ขนาด ความรุนแรง จุดศูนย์เกิดของ
แผ่นดินไหว ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ที่ได้รับจึงมีระดับความเสียหายที่แตกต่างกัน
2.2.1 แหล่ ง ก าเนิ ด แผ่ น ดิ น ไหว ที่ เกิ ด ในแนวของแผ่ น ดิ น ไหวโลก โดยเฉพาะ
บริเวณที่มีการชนกันของแผ่นเปลือกโลก หรือแนวรอยเลื่อนที่มีความยาวมาก ๆ จะมีศักยภาพทา
ให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่
2.2.2 ความลึกของจุดศูนย์เกิดแผ่นดินไหว ซึ่งมีจุดศูนย์เกิดแผ่นดินไหวไม่ลึกมาก
หรื อ ผิ ว ดิ น จะก่ อ ให้ เกิ ด ความรุน แรงในระดั บ ที่ ม ากกว่ า การเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวที่ มี จุ ด ศู น ย์ เกิ ด
แผ่นดินไหวที่ลึกมากกว่า
2.2.3 ขนาด (Magnitude) หมายถึง จานวนหรือปริมาณของพลังงานที่ถูกปล่อย
ออกมาจากศู น ย์ ก ลางแผ่ น ดิ น ไหวแต่ ล ะครั้งในรูป แบบของการสั่ น สะเทื อ น คิ ด ค้ น โดย ชาลส์
ฟรานซิส ริกเตอร์ และในประเทศไทยนิยมใช้หน่วยวัดขนาดแผ่นดินไหว คือ “ริกเตอร์” ซึ่งมีขนาด
ตามมาตราริกเตอร์ ดังนี้
ขนาดของแผ่นดินไหวตามมาตราวัดตามมาตราริกเตอร์
ริกเตอร์

ความรุนแรง

ลักษณะที่ปรากฏ

1.0 - 2.9 เล็กน้อย

ผู้คนเริ่มรู้สึกถึงการมาของคลื่น มีอาการวิงเวียนเพียงเล็กน้อย

3.0 – 3.9 เล็กน้อย

ผู้คนที่อยู่ในอาคารรู้สึกเหมือนมีอะไรมาเขย่าอาคารให้สั่นสะเทือน

4.0 – 4.9 ปานกลาง
5.0 – 5.9 รุนแรง

ผู้ที่อาศัยอยู่ทั้งภายในอาคารและนอกอาคารรู้สึกถึงการสั่นสะเทือน
วัตถุห้อยแขวนแกว่งไกว
เครื่องเรือนและวัตถุมีการเคลื่อนที่

6.0 – 6.9 รุนแรงมาก

อาคารเริ่มเสียหาย พังทลาย

7.0 ขึ้นไป รุนแรงมากมาก

เกิดการสั่นสะเทือนอย่างมากมาย ส่งผลทาให้อาคารและสิ่งก่อสร้าง
ต่าง ๆ เสียหายอย่างรุนแรง แผ่นดินแยก วัตถุบนพื้นถูกเหวี่ยงกระเด็น
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แผ่นดินไหวที่มีขนาดตั้งแต่ 5.0 ตามมาตราริกเตอร์ขึ้นไป สามารถทาให้เกิด
ความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างได้ ทั้งนี้ ระดับความรุนแรงจะขึ้นอยู่กับระยะห่าง
จากจุดศูนย์เกิดแผ่นดินไหวและสภาพทางธรณีวิทยาของที่ตั้ง โครงสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง
จะได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวจะก่อให้เกิดความเสียหายในลักษณะต่างกัน
2.2.4 ระยะทาง โดยปกติ แ ผ่ น ดิ น ไหวที่ มี ข นาดเท่ า กั น แต่ ร ะยะทางต่ า งกั น
ระยะทางใกล้กว่าย่อมมีความสั่นสะเทือนของพื้นดินมากกว่ามีศักยภาพของภัยมาก
2.2.5 สภาพทางธรณีวิทยา ก่อให้เกิดความเสียหายจากความสั่นสะเทือน บริเวณ
ที่ มีก ารดู ดซั บ พลั งงานการสั่ น สะเทื อนได้ มากหรือ มี ค่าการลดทอนพลังงานมากจะได้ รับ ความ
เสียหายน้อย เช่น ในพื้นที่ที่เป็นหินแข็ง แต่ในบริเวณที่เป็นดินอ่อนจะช่วยขยายการสั่นสะเทือน
ของพื้นดินได้มากกว่าเดิมความเสียหายจะเพิ่มมากขึ้นด้วย
2.2.6 ความแข็งแรงของอาคาร อาคารที่สร้างได้มาตรฐาน มีความมั่นคงแข็งแรง
ได้รับการออกแบบและก่อสร้างให้ต้านแผ่นดินไหว จะสามารถทนต่อแรงสั่นสะเทือนได้ดี เมื่อเกิด
แผ่นดินไหวจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยได้ในระดับหนึ่ง
2.3 ผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว
ผลกระทบมักจะเกิดจากความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง ซึ่งความ
รุนแรงที่รู้สึกได้จะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับระยะทางจากศูนย์กลางแผ่นดินไหว ความเสียหายจะ
เกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียงกับศูนย์กลางแผ่นดินไหวและจะลดหลั่นลงไปตามระยะทางที่ห่างออกไป
ดังนั้นการสูญเสียจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของแผ่นดินไหวโดยตรง
ความรุนแรง (Intensity) ใช้มาตราในการวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหว เรียกว่า
มาตรา “เมอร์ คั ล ลี่ ” ก าหนดขึ้ น ครั้ ง แรกโดย กวี เซปเป เมอร์ คั ล ลี (Guiseppe Mercalli)
นั กวิทยาศาสตร์ชาวอิ ตาเลีย น ต่อ มาแฮรี่วูด (Harry Wood) นั กวิทยาศาสตร์ด้านแผ่น ดิ น ไหว
ชาวอเมริกัน ได้ปรับมาตราความรุนแรงเมอร์คัลลี่ ให้มีระดับความรุนแรง 12 ระดับ โดยใช้ตัวเลข
โรมันแทนระดับความรุนแรงดังนี้
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เมอร์คัลลี่
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

ลักษณะที่ปรากฏ
อ่อนมาก ผู้คนไม่รู้สึก ต้องทาการตรวจวัดด้วยเครื่องมือเฉพาะทางเท่านั้น
คนที่อยู่ในตึกสูง ๆ เริ่มรู้สึกเพียงเล็กน้อย
คนในบ้านเริ่มรู้สึก แต่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้สึก
ผู้อยู่ในบ้านรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างมาทาให้บ้านสั่นเบา ๆ
คนส่วนใหญ่รู้สึก ของเบาในบ้านเริ่มแกว่งไกว
คนส่วนใหญ่รู้สึก ของหนักในบ้านเริ่มแกว่งไกว
คนตกใจ สิ่งก่อสร้างเริ่มมีรอยร้าว
อาคารธรรมดาเสียหายอย่างมาก
สิ่งก่อสร้างที่ออกแบบไว้อย่างดีตามหลักวิศวกรรม เสียหายมาก
อาคารพัง รางรถไฟงอเสียหาย
อาคารสิ่งก่อสร้างพังทลายเกือบทั้งหมด ผิวโลกนูนและเลื่อนเป็นรูปคลื่นบนพื้นดิน
ทาลายหมดทุกอย่าง มองเห็นเป็นคลื่นบนแผ่นดิน

เหตุการณ์แผ่นดินไหว ที่ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.3.1 ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
1) ประชาชนที่มีบ้านเรือนพักอาศัยในพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหว ได้รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตจากเศษสิ่งปรักหักพังและการล้มทับของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
2) ที่อยู่อาศัยพังเสียหายไม่สามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้ ทาให้ไร้ที่อยู่อาศัย
3) ระบบสาธารณูปโภคได้รับความเสียหาย อาจเกิดการระบาดของโรคต่าง ๆ
4) เกิดเหตุอัคคีภัยหรือไฟฟ้าลัดวงจร ทาให้ประชาชนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
5) สุขภาพจิตของผู้ประสบภัยเสื่อมลง
2.3.2 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
1) ระบบธุรกิจหยุดชะงัก เนื่องจากระบบการคมนาคมสื่อสารถูกทาลาย ไม่มี
การประกอบหรือดาเนินธุรกรรมหรือการผลิตใด ๆ
2) รัฐต้องใช้งบประมาณในการดูแลสุขภาพการรักษาพยาบาลผู้ประสบภัย
การฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะต่าง ๆ
3) พืชผลทางการเกษตรเสียหาย
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2.3.3 ผลกระทบด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
1) วันสั้นลง หลังจากเกิดเหตุแล้วมีการตรวจพบว่าแผ่นดินไหวไปเร่งการหมุน
ของโลก ดังนั้นจึงทาให้โลกหมุนเร็วขึ้นส่งผลให้เวลาหายไปวันละ 1.8 ไมโครวินาที หรือ 1 ในล้าน
ส่วนวินาที โดยริชาร์ด กรอส (Richard Gross) นักธรณีฟิสิกส์ซึ่งทางานในห้องปฏิบัติการจรวด
ขับดันขององค์การบริหารการบินอวกาศสหรัฐ เป็นผู้คานวณพบเวลาที่หายไปโดยบอกว่า โลกหมุน
เร็วขึ้น เพราะมวลของโลกเกิดการกระจายตัวออกไปหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว
2) สนามโน้มถ่วงโลกเปลี่ยนไป การเกิดเหตุแผ่นดินไหวแต่ละครั้ง จะมีพลัง
มากจนทาให้สนามโน้มถ่วงโลกในบริเวณนั้นเบาบางลงไป ซึ่งดาวเทียมได้ตรวจจับและพบว่าสนาม
โน้มถ่วงบริเวณนั้นอ่อน หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว
3) ชั้นบรรยากาศสะเทือน เนื่องจากการเคลื่อนไหวที่พื้นผิวโลกและการเกิด
สึนามิก่อให้เกิดคลื่นพุ่งสู่ชั้นของบรรยากาศ หลังการเกิดแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นพบว่าแรงอนุภาคคลื่นที่
พุ่งสูงขึน้ ไปถึงชั้นไอโอโนสเฟียร์ด้วยความเร็วประมาณ 800 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
4) ภูเขาน้ าแข็งทะลาย ผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวไม่ได้เกิดขึ้นแค่
ชายฝั่งทะเลและพื้นที่ศูนย์กลางแผ่นดินไหวเท่านั้น แต่ความเสียหายสะเทือนไปไกลถึงภูเขาน้าแข็ง
ซัลซ์เบอร์เกอร์ ที่มหาสมุทรแอนตาร์ติกา ซึ่งดาวเทียมสามารถตรวจจับคลื่นสนามเข้ากระแทกจน
แตกออกมาเป็นก้อนน้าแข็ง หลังจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้ว 18 ชั่วโมง
5) ธารน้าแข็งไหลเร็วขึ้น จากการศึกษาระยะห่างออกไปจากชายฝั่งญี่ปุ่นนับ
พันกิโลเมตร คลื่นแผ่นดินไหวส่งผลต่อการไหลของธารน้าแข็งวิลลานส์ในแอนตาร์ติกาให้เร็วขึ้น
ชั่วครู่ ซึ่งสถานีจีพีเอสที่ขั้วโลกพบการเดินทางของน้าแข็งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลานั้น
6) แผ่นดินไหวขนาดเล็กแพร่กระจายทั่วโลก การเกิดแผ่นดินไหวขนาด 9.0
ตามมาตราริกเตอร์ ยังคงมีอาฟเตอร์ช็อกตามมาเป็นระยะ มีหลักฐานว่าแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่น
ส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กรอบโลกและส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเขตแผ่นดินไหว เช่น อลาสกา
ไต้หวัน และใจกลางแคลิฟอร์เนีย โดยเหตุการณ์เหล่านี้จะมีขนาดไม่เกิน 3.0 ตามมาตราริกเตอร์
7) พื้นทะเลแยก การเกิดแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงมาก ๆ จะทาให้เกิดรอย
แยกโดยเฉพาะบริเวณพื้นทะเลบริเวณชายฝั่ง เมืองโตโฮะกุ ประเทศญี่ปุ่น จนเป็นเหตุให้เกิดสึนามิ
ตามมา
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2.4 พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย
พื้ น ที่ ป ระเทศไทยตั้ ง อยู่ บ นแผ่ น ยู เรเชี ย ใกล้ ร อยต่ อ ระหว่ า งแผ่ น ยู เรเชี ย กั บ
แผ่นอินเดีย-ออสเตรเลีย มีรอยเลื่อนอยู่ทางภาคตะวันตกและภาคเหนือ ทาให้พื้นที่ที่มีความเสี่ยง
สูงต่อการเกิดแผ่นดิ นไหว รอยเลื่อนที่มี พ ลังในประเทศไทยส่วนใหญ่ อยู่บ ริเวณภาคเหนื อและ
ภาคตะวันตกของประเทศ ปัจจุบันพบว่าแผ่นดินไหวรู้สึกได้ในประเทศไทย เกิดขึ้นปีละ 6-8 ครั้ง
โดยเป็ น แผ่ น ดิ น ไหวขนาดเล็ ก ถึ งปานกลาง มี ต าแหน่ งศู น ย์ ก ลางทั้ ง ภายในประเทศและนอก
ประเทศ ส่วนสาเหตุที่ดูเหมือนว่า ความถี่ของการเกิดแผ่นไหวเพิ่มขึ้นนั้น แท้ ที่จริงแผ่นดิน ไหว
เกิดขึ้นเป็นปกติเช่นนี้ตั้งแต่อดีต แต่ เนื่องจากการสื่อสารในอดี ตไม่รวดเร็ว จึงทาให้ การรับรู้เรื่อง
ความสั่นสะเทือนไม่แพร่หลาย ต่างจากปัจจุบันที่การสื่อสารรวดเร็ว เมื่อเกิด แผ่นดินไหวแม้ว่าอยู่
ห่างไกลอีกมุมหนึ่งของโลก ก็สามารถทราบข่าวได้ทันที อีกทั้งความเจริญทาให้เกิดชุมชนขยายตัว
ล้าเข้าไปอยู่ใกล้บริเวณแหล่งกาเนิดแผ่นดินไหว ทาให้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ ง่ายขึ้น จึงทาให้
ดูเหมือนว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าในอดีต
รอยเลื่อน คือ รอยแตกในหินที่แสดงการเลื่อน สามารถพบได้ทุกภูมิภาคในประเทศ
ไทย ขนาดของรอยเลื่อนมีตั้งแต่ระดับเซนติเมตรไปจนถึงหลายร้อยกิโลเมตร รอยเลื่อนขนาดใหญ่
สามารถสังเกตได้ง่ายจากลักษณะภูมิประเทศ
รอยเลื่อนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว
รอยเลื่อนมีพลัง (Active Fault) คือ รอยเลื่อนที่พบหลักฐานว่าเคยเกิดการเลื่อน
หรือขยับตัวมาแล้วในห้วงเวลา 10,000 ปี มักจะอยู่ในพื้นที่บริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยหรือตาม
แนวรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลก
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กลุ่มรอยเลื่อนในประเทศไทยที่เป็นสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว (ภาพจากเว็บไซต์ กรมทรัพยากรธรณี)
ภาพจาก http://ns1.dmr.go.th/images/article/freetemp/article_20140507091801.png
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เรื่องที่ 3 สถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก
3.1 สถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย
ประเทศไทย มีรอยเลื่อนที่มีพลังอยู่ทางภาคตะวันตก ภาคเหนือ และภาคใต้ของ
ประเทศ จานวน 14 รอยเลื่อน การเกิดแผ่นดินไหวในแต่ละครั้งมีระดับความรุนแรงต่างกันออกไป
หากมีระดับความรุนแรงน้อยก็จะไม่ทาให้เรารับรู้แรงสั่นสะเทือน การเกิดแผ่นดินไหวจะทาให้แผ่น
เปลือกโลกบริเวณจุดเหนื อศูนย์เกิดแผ่นดิน ไหวและบริเวณที่ เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง เช่น
แผ่นดินแตกแยก แผ่นดินยุบ แผ่นดินหรือภูเขาถล่ม ไฟไหม้ เป็นต้น
สถิติการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 15 ปี ที่มีจุดศูนย์กลางอยู่
ในประเทศไทย และเป็นแผ่นดินไหวที่ระดับความรุนแรง 5.0 ริกเตอร์ขึ้นไป ซึ่งเป็นระดับที่รับรู้
แรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเป็นบริเวณกว้าง และทาให้วัตถุสิ่งของเคลื่อนที่
ขนาด
จุดศูนย์กลาง
(ริกเตอร์)
5 พฤษภาคม
6.3
อาเภอพาน
2557
จังหวัดเชียงราย
วันที่

13 ธันวาคม
2549
21 ธันวาคม
2538

5.1

9 ธันวาคม
2538
11 กันยายน
2537
22 เมษายน
2526

5.1

5.2

5.1
5.9

ผลที่เกิดจากแผ่นดินไหว

- รู้ สึ ก สั่ น สะเทื อ นได้ ป ระมาณ 30 วิ น าที สร้ า งความ
เสียหายในวงกว้าง แรงสั่นสะเทือนทาให้ตัวอาคารบ้าน
อาคารตึกสูงแตกร้าว กระเบื้องมุงหลังคาบ้านและวัด
แตก ข้าวของหล่นลงมาแตกกระจาย กระจกเคลื่อน
แผ่นดินแตก ถนนทรุดตัว ยอดฉัตรของวัดหักงอ
- เกิ ด อาฟเตอร์ช็ อ ก ที่ รั บ รู้ ถึ ง แรงสั่ น สะเทื อ นอี ก กว่ า
700 ครั้ง
อาเภอแม่ริม
รู้สึ กสั่นสะเทือนได้เกือบทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดเชียงใหม่ อาคารสูงในจังหวัดเชียงราย
อาเภอพร้าว
รู้สึกได้ที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลาปาง ลาพูน
จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอนเกิดมีความเสียหายเล็กน้อยที่บริเวณใกล้
ศูนย์กลาง
อาเภอร้องกวาง รู้สึกได้ที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง พะเยา
จังหวัดแพร่
แพร่ อุตรดิตถ์ และน่านเสียหายเล็กน้อย ที่จังหวัดแพร่
อาเภอแม่สรวย รู้สึกได้ที่จังหวัดเชียงราย มีความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้าง
จังหวัดเชียงราย ใกล้ศูนย์กลาง เช่น โรงพยาบาลพาน วัด และโรงเรียน
จังหวัดกาญจนบุรี รู้สึ กแผ่ นดิ น ไหวตลอดภาคกลาง และภาคเหนือ ส่ ว น
อาคารในกรุงเทพมหานครเสียหายเล็กน้อย
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วันที่
15 เมษายน
2526
17
กุมภาพันธ์
2518

ขนาด
จุดศูนย์กลาง
ผลที่เกิดจากแผ่นดินไหว
(ริกเตอร์)
5.5
จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากที่กาญจนบุรีแล้ว ยังรู้สึกแผ่นดินไหวชัดเจนใน
กรุงเทพหานครด้วย
5.6
พม่า-ไทย
รู้ สึ ก ได้ ทั้ ง ที่ ภ าคเหนื อ และภาคกลาง รวมถึ ง ในเขต
(จังหวัดตาก)
กรุงเทพมหานคร ปรากฏความเสียหายเล็กน้อย

แผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวของประเทศไทยในคาบ 50 ปี (นับถึงเดือนตุลาคม 2556)
ภาพจากเว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณี http://ns1.dmr.go.th/images/article/freetemp/article_20140507091744.png
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3.2 สถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหวในทวีปเอเซีย
ทวีปเอเชีย เป็นบริเวณที่ มีเปลือกโลกใกล้เคียง จานวน 4 แผ่น ได้แก่ แผ่นยูเรเชีย
แผ่ น แปซิ ฟิ ก แผ่ น อิ น เดี ย -ออสเตรเลีย และแผ่น ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ อีก ทั้ งเป็ น บริเวณที่ บ รรจบกั น ของ
แนวแผ่นดินไหว 2 แนวคือ แนวล้อมมหาสมุทรแปซิฟิกและแนวเทือกเขาแอลป์-หิมาลัย จึงทาให้
เกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวอยู่ เสมอ ส าหรั บ ประเทศญี่ ปุ่ น นั บ เป็ น ประเทศหนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
ภั ยธรรมชาติ ทั้ งแผ่ น ดิน ไหว ภู เขาไฟระเบิ ด และคลื่น สึ น ามิ อ ยู่เสมอ เนื่ องจากทาเลที่ ตั้ งของ
ประเทศญี่ปุ่น นอกจากจะเป็นเกาะแล้ว ยังตั้งอยู่บนพื้นผิวโลกในบริเวณ “วงแหวงแห่งไฟ” ซึ่ง
เป็นบริเวณในมหาสมุทรแปซิฟิกที่เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบ่อยครั้ง
กรณีการเกิดสถานการณ์แผ่นดินไหวในทวีปเอเชียที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
3.2.1 แผ่นดินไหวที่เกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2559
ประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะเป็นหมู่เกาะ ประกอบไปด้วยเกาะสาคัญ จานวน 5
เกาะ ได้แก่ เกาะฮอกไกโด เกาะฮอนชู เกาะชิโกกุ เกาะคิวชู เกาะโอกินาว่า และมีเกาะขนาดเล็ก
อีกประมาณ 4,000 เกาะ เมืองหลวงคือ กรุงโตเกียว ในประเทศญี่ปุ่ นมีภูเขาไฟทั้งหมด 186 ลูก
ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่สงบประมาณ 60 ลูก ประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ในแนวของวงแหวนไฟ (Ring of
Fire) ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น เส้ น เกื อ กม้ า ความยาวประมาณ 40,000 กิ โลเมตร ทอดตั ว ตามแนว
ร่อ งสมุ ท ร แนวภู เขาไฟ และขอบของแผ่ น เปลื อ กโลกเป็ น บริ เวณในมหาสมุ ท รแปซิ ฟิ ก ที่ เกิ ด
แผ่น ดินไหวขนาดใหญ่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 และจัดว่าเป็น บริเวณที่มีแผ่นดิน ไหวเกิดขึ้นมากถึง
ร้อยละ 80-90 ของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทั่วโลก
สานัก เฝ้ าระวังแผ่น ดิ น ไหวได้ รายงานการเกิด แผ่ นดิ น ไหวขนาด 7.0 ตาม
มาตราริกเตอร์ในเมืองคุมาโมโตะ บนเกาะคิวชู ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่
16 เมษายน 2559 เวลาประมาณ 01.25 น. ตามเวลาท้ อ งถิ่น ของญี่ ปุ่ น ที่ ระดั บ ความลึ ก 10
กิโลเมตร เหตุ ก ารณ์ แ ผ่ น ดิ น ไหวครั้งนี้ เกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวก่ อ นหน้ า (foreshock) ขนาด 6.2 ตาม
มาตราริกเตอร์ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2559 และเกิดแผ่นดินไหวตาม (aftershock) ประมาณ
800 ครั้ง
เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ ส่งผลให้บ้านเรือนพังทลาย 5,200 หลังคาเรือน
สถานที่สาคัญ เช่น ปราสาทคุมาโมโตะ ซึ่งหลังคา ตัวปราสาท และกาแพงได้รับความเสียหาย
หลายส่วน และศาลเจ้าอะโสะ จังหวัดคุมาโมโตะ พังทลายหลายส่วน รวมทั้งประตูทางเข้าซึ่งเป็น
สมบัติแห่งชาติญี่ปุ่นมีรายงานภูเขาไฟอะโสะ จังหวัดคุมาโมโตะเกิดปะทุมีควันพุ่งออกมาประมาณ
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100 เมตร เกิดดินสไลด์ห ลายจุด สามารถสรุปถึงสาเหตุของการเกิด ความเสีย หายทั้ งชีวิตและ
ทรัพย์สินจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าว รายละเอียดดังนี้
1) ช่วงเวลาของการเกิดแผ่นดินไหวเป็นเวลาที่คนส่วนใหญ่นอนหลับพักผ่อน
อยู่ในอาคารทาให้ มีผู้เสียชีวิตจากการโดนตึกถล่มทับและติดอยู่ในซากตึก สาหรับอาคารที่สร้าง
ตามมาตรฐานต้านแผ่นดินไหวไม่ได้รับความเสียหาย
2) จุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในเมืองคุมาโมโตะซึ่งทาให้เกิด
ความเสียหายรุนแรงมาก เนื่องจากใกล้บริเวณจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว พื้นดินจะสั่นสะเทือนมาก
เนื่ อ งจากมี พ ลั งงานจากแผ่ น ดิ น ไหวมาก และในบริ เวณใกล้ จุ ด ศู น ย์ ก ลางแผ่ น ดิ น ไหวคลื่ น จะ
ปลดปล่อยคลื่นออกมาทุกความถี่ ไม่ว่าอาคารสูงหรือต่าก็ จะรับรู้ถึงความสั่นสะเทือนได้ทั้งหมด
แต่เมื่อคลื่นแผ่นดินไหวเดินทางไปในระยะทางไกล ๆ ความถี่สูงจะถูกกรองออกจนเหลือแต่ความถี่
ต่า ๆเท่านั้นทาให้สามารถรับรู้ถึงแรงสะเทือนได้ เฉพาะอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 7 ชั้นขึ้นไป
3) ความลึกของจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวครั้งนี้จัดว่าเป็นแผ่นดินไหวระดับตื้น
ท าให้ พื้ น ดิ น สั่ น สะเทื อ นมากขึ้ น กรณี ที่ เกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวขนาดเท่ ากั น แต่ ค วามลึ ก แตกต่ า งกั น
แผ่นดินไหวตื้นย่อมเสียหายรุนแรงมากกว่าแผ่นดินไหวที่มีจุ ดศูนย์กลางอยู่ระดับลึก แผ่นดินไหว
ที่เกิด ในระดั บ ลึก พื้ น ดิน จะสั่ น สะเทื อ นน้อ ยลงเนื่ อ งจากพลั งงานจากแผ่น ดิ นไหวมี การสู ญ เสี ย
ระหว่างการเดินทาง
ประเทศญี่ ปุ่ น จั ด ว่ าเป็ น ประเทศที่ มี ม าตรการเตรี ย มพร้ อ มเพื่ อ รั บ มื อ กั บ
ภัยแผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีระเบียบวินัย ทราบถึงวิธีการปฏิบัติ
ตั ว เมื่ อ เกิ ด แผ่ น ดิ น ไหว มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ภั ย แผ่ น ดิ น ไหวและทราบว่ า หากเกิ ด
แผ่ น ดิ น ไหวขนาดใหญ่ แ ล้ วจะเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวตามอี ก เป็ น จ านวนมาก ในเหตุ การณ์ ค รั้งนี้ เกิ ด
แผ่นดินไหวตามประมาณ 800 ครั้ง เฉลี่ยการเกิดแผ่นดินไหวตามวันละ 100 ครั้ง ทาให้บ้านเรือน
ที่ ยั งไม่ พั งทลายทั้ งหลั ง ไม่ มี ค วามปลอดภั ย ส าหรับ การอยู่ อ าศั ย อาจพั งทลายจากเหตุ ก ารณ์
แผ่ น ดิ น ไหวตามได้ ต ลอดเวลา ดั งนั้ น ประชาชนส่ ว นใหญ่ จึ งอพยพออกจากบ้ านหลั งจากเกิ ด
แผ่นดินไหวไปพักยังศูนย์อพยพที่ถูกสร้างอย่างแข็งแรง ปลอดภัย มีของใช้จาเป็นเตรียมไว้ในแต่ละ
พื้นที่ และในศูนย์อพยพก็จะมีการเตรียมอาหารสาเร็จรูป น้าดื่ม และสิ่งของจาเป็นพื้นฐานสาหรับ
ผู้อ พยพ พร้อ มกัน นั้ น หลั งจากเกิ ด แผ่ น ดิน ไหวก็ จะมีห น่ วยกู้ภั ย ที่ ได้ รับ การฝึก ฝนเข้าไปค้น หา
ผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ในซากอาคารที่พังทลาย

ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภยั ธรรมชาติ 3 - 136

3.2.2 กรุงกาฐมาณฑุและโปขรา ประเทศเนปาล พ.ศ. 2558

แนวหิน (locking line) ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล
ที่มา http://jimmysoftwareblog.com/wp-content/uploads/2015/04/1225002898903959622.jpg

วั น ที่ 25 เมษายน 2558 เกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวขนาดใหญ่ ถึ ง 7.8 ตามมาตรา
ริกเตอร์โดยมีจุดศูนย์กลางห่างออกไป 34 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองลัมจุง ซึ่งตั้งอยู่
ระหว่างกรุงกาฐมาณฑุและโปขรา ในประเทศเนปาล สร้างความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งต่อชีวิต
และทรัพย์สิน โดยมีโบราณสถานต่าง ๆ พังเสียหายมากมาย
สาเหตุของแผ่นดินไหวครั้งนี้ มาจากการสะสมพลังของจุด แนวหิน (Locking
line) ราว 80 ปี นับจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด 8.0 ตามมาตราริกเตอร์ ในเนปาล เมื่อปี พ.ศ.
2477 ทั้งนี้แผ่นเปลือกโลกอินเดียนั้นปกติจะเคลื่อนตัวขึ้นไปทางทิศเหนือตลอดเวลาอยู่แล้ว มี
อัตราความเร็วในการเคลื่อนตัวประมาณ 2.0 เซนติเมตรต่อปี ขอบบนของแผ่นเปลือกโลกอินเดีย
จะเบียดเข้ากับแผ่นเปลือกโลกยูเรเซียซึ่งเป็น ที่ตั้งของทวีปเอเชียและยุโรป การเบียดกันได้ดัน
แผ่นดินให้สูงขึ้นเป็นเทือกเขาหิมาลัยตั้งแต่หลายล้านปีที่แล้ว (ปัจจุบันเทือกเขาหิมาลัยก็จะมีความ
สูงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ) โดยในการเบียดตัวขึ้นทางเหนือนี้ แผ่นปลือกโลกอินเดียซึ่งมีความหนาแน่นสูง
กว่าเปลือกโลกยูเรเซียจะมุดตัวลงด้านล่าง ทาให้เกิดจุดล็อกเนื่องจากความไม่เรียบของเปลือกโลก
ทาให้แผ่นเปลือกโลกอินเดียเคลื่อนตัวต่อไปทางเหนือไม่สะดวกเกิดการสะสมแรงกดดัน จนเกิด
แผ่ น ดิ น ไหวขึ้ น เพื่ อ ปลดปล่ อ ยพลั ง งานที่ ส ะสมไว้ อ อกมา ในลั ก ษณะแบบ Reverse thrust
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก เนื่องจากประเทศเนปาลตั้งอยู่บริเวณขอบรอยเลื่อนพอดี
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3.3 สถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหวของประเทศต่าง ๆ ในโลก
แผ่ น ดิ น ไหวสามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ ทุ ก พื้ น ที่ ทั่ ว โลก หากวิ เ คราะห์ ถึ ง ลั ก ษณ ะ
การเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลก นับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันจะพบว่า มีหลายประเทศแทบทุกทวีป
ในโลกต้องประสบกับมหันตภัยร้ายแรงจากการเกิดแผ่นดินไหว
แหล่งกาเนิดแผ่นดินไหวหรือบริเวณตาแหน่งศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น
ร้อยละ 80 จะอยู่บริเวณขอบของแผ่นเปลือกโลกรอบ ๆ มหาสมุทรแปซิฟิกหรือ พื้นที่ที่เรียกกัน
ในชื่อ “วงแหวนแห่งไฟ” (Ring of Fire) วงแหวนแห่งไฟมีลักษณะเป็นเส้นเกือกม้าวางตัวตาม
แนวร่องมหาสมุทร แนวภูเขาไฟ และบริเวณขอบแผ่นเปลือกโลก โดยมีภูเขาไฟที่ตั้งอยู่ภายใน
วงแหวนไฟทั้งหมด 452 ลูก และเป็นพื้นที่ที่มีภูเขาไฟคุกรุ่นอยู่กว่าร้อยละ 75 ของภูเขาไฟคุกรุ่น
ทั้งโลก

“วงแหวนแห่งไฟ” พื้นที่แห่งแผ่นดินไหวและภูเขาไฟมีพลัง
ภาพโดย วิชาการธรณีไทย GeoThai.net

นอกจากพื้นที่หรือเขตเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอื่น ๆ นอกเหนือจากวงแหวนแห่งไฟ
แล้ว เหตุการณแผ่นดินไหว มักจะเกิดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ผ่านพื้นที่ประเทศในแถบยุโรปตอน
ใต้ เช่น ประเทศอิตาลี กรีซ จนถึงแถบอนาโตเลีย ได้แก่ประเทศตุรกีผ่านไปทางตะวันออกกลาง
จนถึงเทือกเขาหิมาลัย บริเวณประเทศอัฟกานิสถาน ปากีสถาน จีน และเมียนมา นอกจากนี้ก็เคย
เกิดเหตุการณ์ในประเทศอังกฤษ แม้ไม่ได้ตั้งอยู่ในแนวรอยเลื่ อนขนาดใหญ่แต่เป็นเพียงเหตุการณ์
แผ่นดินไหวเล็ก ๆ ที่ไม่ได้สร้างความเสียหายมากนัก
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อันดับเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงสูงสุด 5 อันดับในประวัติศาสตร์โลก
จากเหตุการณ์การเกิดแผ่นดินไหวที่เคยเกิดขึ้นตามทวีปต่าง ๆ บนโลก ทั้งที่ไม่ส่งผล
ให้เกิดความเสียหาย จนถึงเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อโลกนับครั้งไม่ถ้วน
แล้วการพยากรณ์หรือคาดคะเนการเกิดแผ่นดินไหวก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่า เหตุแผ่นดินไหวจะ
เกิดขึ้นเมื่อใด และแม้จะมีการศึกษาทั้งเหตุการณ์ที่เกิดในอดีต จะทาให้ทราบว่าพื้นที่ใดที่มีความ
เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว แต่ก็ไม่สามารถระบุวันเวลาในการเกิดแผ่นดินไหวที่แน่นอนได้
นักวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาได้จัดแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุด 5
อันดับ ที่มนุษยชาติเคยพบเจอ ดังนี้
อันดับที่ 1 แผ่นดินไหวทีบ่ ัลดิเบีย ประเทศชิลี (พ.ศ. 2503)

สภาพสิ่งก่อสร้าง ที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวที่บลั ดิเบีย ประเทศชิลี พ.ศ. 2503

เหตุ ก ารณ์ แ ผ่ น ดิ น ไหวครั้ งรุ น แรงที่ สุ ด ในประวั ติ ศ าสตร์ โลกเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 22
พฤษภาคม 2503 มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่เมืองลูมาโค ของจังหวัดมอลเลโค ประเทศชิลี พื้นที่ที่ได้รับ
ความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ราว 4 แสนตารางกิโลเมตร โดยเฉพาะที่เมืองบัลดิเบีย (เมือง
หลวงของชิ ลี ในขณะนั้ น ) ได้ รั บ ความเสี ย หายมากที่ สุ ด อาคารบ้ า นเรื อ นพั ง ทลายมากกว่ า
ร้อยละ 40 ทาให้ประชาชนไร้ที่อยู่อาศัย ประมาณ 2 หมื่นคน และสิ่งก่อสร้างที่ทาจากคอนกรีต
เกือบทั้งหมดได้รับความเสียหาย แผ่นดินไหวเกิดที่ ความลึกจากผิวดิน 33 กิโลเมตร สามารถวัด
ขนาดของแผ่นดินไหวได้ที่ระดับ 9.5 ตามมาตราริกเตอร์
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แผ่นดินไหวครั้งนี้ทาให้เกิดคลื่นสึนามิ ความสูงถึง 25 เมตร เคลื่อนตัวข้ามมหาสมุทร
แปซิฟิก ไปจนถึงมลรัฐฮาวายของสหรัฐอเมริกา ซึ่งห่างจากจุดเกิดเเผ่นดินไหว ถึง 1 หมื่นกิโลเมตร
โดยคลื่นมีขนาดสูงสุดประมาณ 10.7 เมตรจนเกิดน้าท่วมหนักวัดระดับน้าได้สูงถึง 4 เมตร กระทบ
ผู้คนกว่าหนึ่งแสนคน และยังกระตุ้นให้ภูเขาไฟคอร์ดัน เคาเล ระเบิดในวันที่ 24 พฤษภาคม 2503
โดยพ่นเถ้าภูเขาไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงกว่า 5.5 กิโลเมตร และปะทุต่อเนื่องยาวนานเกือบ 2 เดือนจนถึง
วันที่ 22 กรกฎาคม 2503 มีรายงานจากสานักสารวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกา (USJS) ระบุว่ามี
ผู้เสียชีวิตราว 2,230-6,000 คน ประมาณมูลค่าความเสียหายที่ 400 -800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
อันดับที่ 2 แผ่นดินไหวทีร่ ัฐอลาสกา สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2507)

แผ่นดินไหวรัฐอลาสกา สหรัฐอเมริกา วันที่ 27 มีนาคม 2507

แผ่นดินไหว เกิดขึ้นที่รัฐอลาสกา สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2507 บริเวณ
ตอนใต้ของรัฐอลาสกา มีความลึกจากผิวดินเพียง 14 กิโลเมตร วัดขนาดการสั่นสะเทือนได้ที่ระดับ
9.2 ตามมาตราริกเตอร์ และสั่นสะเทือนอยู่นานเกือบ 4 นาที นับเป็นการเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรง
ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯและทวีปอเมริกาเหนือ
สาหรับภัยพิบัติครั้งนี้ ทาให้อาคารส่วนใหญ่ในพื้นที่ตอนล่างของรัฐอลาสกาพังทลาย
นอกจากนี้ ยั ง เกิ ด แผ่ น ดิ น แยกและดิ น ถล่ ม ในหลายพื้ น ที่ โดยเฉพาะในเขตปกครองตนเอง
แองเคอเรจ ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ทั้งอาคาร สิ่งก่อสร้าง ถนน ท่อประปา ท่อระบายน้า
และระบบไฟฟ้ าได้ รับ ความเสี ย หายทั้ งหมด และจากการประเมิ น ของสหรัฐอเมริ ก าถึ งความ
เสียหายดังกล่าวคิดเป็นมูลค่ากว่า 310 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯมีรายงานผู้เสียชีวิตจานวน 143 คน
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อันดับที่ 3 แผ่นดินไหวทีม่ หาสมุทรอินเดีย (พ.ศ. 2547)

สภาพความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มหาสมุทรอินเดีย ในปี พ.ศ. 2547

แผ่น ดิ น ไหวครั้งนี้ เกิ ดขึ้ น ในทะเลอัน ดามั น ที่ เกาะสุ ม าตรา เมื่ อ วัน ที่ 26 ธัน วาคม
2547 จุ ด ศู น ย์ ก ลางของการเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวอยู่ บ ริเวณชายฝั่ งทางตะวั น ตกของเกาะสุ ม าตรา
ประเทศอินโดนีเซีย วัดขนาดความรุนแรงของแผ่นดินไหวได้ที่ระดับ 9.1-9.3 ตามมาตราริกเตอร์ที่
ความลึกจากผิวดินประมาณ 30 กิโลเมตร และสั่นไหวต่อเนื่องนานประมาณ 8-10 นาที ทาให้
แผ่นดิน เคลื่อนตัวไปจากจุดเดิมประมาณ 1 เซนติเมตร และยังก่อให้เกิดแผ่นดินไหวตามในอีก
หลาย ๆ แห่งทั่วโลก
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบถึงชายฝั่งในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย โดยเกิด
สึนามิซัดเข้าชายฝั่งและสร้างความเสียหายอย่างมาก นับเป็นเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งรุนแรง
ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง 8,212 คน

เหตุการณ์สึนามิซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากแผ่นดินไหวทางชายฝั่งทางตะวันตกของเกาะสุมาตรา
ประเทศอินโดนีเซีย ขนาด 9.1-9.3 ตามมาตราริกเตอร์
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อันดับที่ 4 แผ่นดินไหวที่คาบสมุทรคัมซัตกา ประเทศรัสเซีย (พ.ศ. 2495)

ซากปรักหักพังจากการเกิดแผ่นดินไหวที่คาบสมุทรคัมซัตกา ประเทศรัสเซีย พ.ศ. 2495

แผ่ น ดิ น ไหวครั้งนี้ เกิ ด เมื่ อ วัน ที่ 4 พฤศจิ ก ายน 2495ที่ บ ริเวณชายฝั่ งตะวัน ออก
ของคาบสมุทรคัมชัตกา ประเทศรัสเซีย โดยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ทะเลราว 30
กิโลเมตรสามารถวัดขนาดความสั่นสะเทือนได้สูงสุดทีร่ ะดับ 9.0 ตามมาตราริกเตอร์
คลื่นสึนามิที่เกิดจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ มี ขนาดความสูงประมาณ 9 เมตรเดินทางไป
ถึงรัฐฮาวายและรัฐอลาสกาของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศชิลีและนิวซีแลนด์ สร้างความ
เสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิต
อันดับที่ 5 แผ่นดินไหวทีค่ าบสมุทรโตโฮะคุ ประเทศญี่ปุ่น (พ.ศ. 2554)

เหตุการณ์สึนามิหลังการเกิดแผ่นดินไหวบนคาบสมุทรโตโฮคุ ประเทศญี่ปุ่น ปี พ.ศ. 2554

สาหรับในทวีปเอเชีย ประเทศญี่ ปุ่น เป็นประเทศที่ประสบกับภัยแผ่นดินไหวมาก
ที่สุดประเทศหนึ่ง การเกิดแผ่นดินไหว ที่ถือว่าสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด
ในประวัติศาสตร์ นอกจากจะต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด 9.0 ตามมาตราริกเตอร์ และ
คลื่ น ยั ก ษ์ สึ น ามิ ที่ มี ค วามสู ง กว่ า 40.5 เมตร เข้ า ถล่ ม ในพื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ทางตะวั น ออกอี ก ด้ ว ย
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โดยคลื่นยักษ์ได้ซัดขึ้นมาบนชายฝั่งเป็นระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร เป็นเหตุให้เตาปฏิกรณ์ของ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมา ไดอิจิ ได้รับความเสียหายอย่างมาก จนไม่สามารถแก้ไขให้เป็นปกติได้
มาถึงปัจจุบัน

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมา ไดอิจิ ได้รับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดปี พ.ศ. 2554

ความเสียหายจากทั้งแผ่นดินไหว คลื่นยักษ์สึนามิ และวิกฤตการณ์กัมมันตภาพรังสี
รั่วไหลออกมาจากเตาปฏิกรณ์ของโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ฟู กูชิม า ไดอิจิ ที่เข้ามาพร้อมกัน ทาให้ มี
ผู้เสีย ชีวิ ตที่ ได้รับ การยืน ยัน จากส านั ก งานต ารวจแห่ งชาติ ญี่ ปุ่ น จ านวน 15,842 คน บาดเจ็ บ
5,890 คน และสูญหายกว่า 3,485 คน บ้านเรือนพังเสียหาย หรือพังทลายกว่า 125,000 หลัง

ซากของอาคารบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยและข้าวของเครื่องใช้ที่จังหวัดอิวาเตะ หลังเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิ

ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภยั ธรรมชาติ 3 - 143

สถิติการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทั่วโลก

จานวนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทั่วโลกเฉลี่ยต่อไป
(ภาพจาก http://www.geothai.net/category/student-chapters )

อัตราการเกิดและผลกระทบตามขนาดมาตราริกเตอร์โดยสานักงานสารวจธรณีวิทยา อเมริกา
ขนาด
(ริกเตอร์)
1.9 ลงไป
2.0 – 2.9
3.0 – 3.9
4.0 – 4.9
5.0 – 5.9
6.0 – 6.9
7.0 – 7.9
8.0 – 8.9
9.0 – 9.9
10.0 ขึ้นไป

ผลกระทบ
ไม่มี ไม่สามารถรู้สึกได้
คนทั่วไปมักไม่รู้สึก แต่ก็สามารถรู้สึกได้บ้าง และตรวจจับได้ง่าย
คนส่วนใหญ่รู้สึกได้ และบางครั้งสามารถสร้างความเสียหายได้บ้าง
ข้าวของในบ้านสั่นไหวชัดเจน สามารถสร้างความเสียหายได้ปานกลาง
สร้างความเสียหายยับเยินให้กับสิ่งก่อสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง
สร้างความเสียหายที่ค่อนข้างรุนแรงได้ในรัศมีประมาณ 80 กิโลเมตร
สามารถสร้างความเสียหายรุนแรงในบริเวณกว้างกว่า
สร้างความเสียหายรุนแรงได้ในรัศมีเป็นร้อยกิโลเมตร
ล้างผลาญทุกสิ่งทุกอย่างในรัศมีเป็นพันกิโลเมตร
ไม่มีบันทึกความเสียหายไว้ เนื่องจากมีโอกาสเกิดขึ้นยากมาก
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อัตราการ
เกิดทั่วโลก
8,000 ครั้ง/วัน
1,000 ครั้ง/วัน
49,000 ครั้ง/ปี
6,200 ครั้ง/ปี
800 ครั้ง/ปี
120 ครั้ง/ปี
18 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/20 ปี
ไม่ทราบ

เรื่องที่ 4 แนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว
4.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหว
4.1.1 สร้างอาคารบ้านเรือนให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กาหนด สาหรับพื้นที่เสี่ยงภัย
แผ่นดินไหว
4.1.2 ตรวจสอบสภาพของอาคารที่อยู่อาศัย และเครื่องใช้ภายในบ้านทาการยึด
เครื่องเรือนที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ตู้และชั้นหนังสือกับฝาบ้านหรือเสา
4.1.3 ให้สมาชิกในครอบครัวมีความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและวิธีการ
รักษาความปลอดภัย เช่น การปิดวาล์วก๊าซหุงต้ม สะพานไฟ การใช้เครื่องมือดับเพลิง
4.1.4 จัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้ไว้ใกล้ตัว เช่น วิทยุ ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย อุปกรณ์ดับเพลิง
น้าดื่ม อาหารแห้ง ยารักษาโรคและอุปกรณ์การปฐมพยาบาล
4.1.5 ให้ ค วามรู้แ ก่ ส มาชิ ก ในครอบครั ว ทุ ก คนเกี่ ย วกั บ ข้ อ ควรปฏิ บั ติ เพื่ อ ความ
ปลอดภัย เมื่ออยู่ในสถานที่ต่าง ๆ ระหว่างเกิดแผ่นดินไหว
4.1.6 วางแผนนัดแนะล่วงหน้าว่าถ้าต้องพลัดหลงแยกจากกัน ทุกคนในครอบครัว
จะกลับมาพบกันที่ใด
4.1.7 ไม่ควรวางสิ่งของที่มีน้าหนักมากไว้ในที่สูง และควรผูกยึดเครื่องใช้ เครื่อง
เรือน ครุภัณฑ์สานักงานกับพื้นหรือฝาผนังให้แน่นหนา
4.1.8 ให้สมาชิกทุกคนในบ้านทราบหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ที่ควรจะติดต่อใน
กรณีฉุกเฉิน เช่น หน่วยดับเพลิง สถานีตารวจ ที่ว่าการอาเภอ สานักงานเทศบาล หรือโรงพยาบาล
ที่อยู่ใกล้บ้าน เป็นต้น
4.1.9 ควรติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐานไว้ในบ้านอย่างน้อยหนึ่งหมายเลข เพราะเมื่อใด
แผ่นดินไหวสัญญาณโทรศัพท์มือถือมักจะใช้งานไม่ได้ เนื่องจากมีผู้ใช้งานพร้อมกันเป็นจานวนมาก
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“เป้ฉุกเฉิน” สิ่งของจาเป็นที่ควรมีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกิดแผ่นดินไหว
การเตรียมตัวสาหรับรับมือเหตุแผ่นดินไหว ควรมีการจัดเตรียมสิ่งของจาเป็นเอาไว้
ล่ ว งหน้ า ก่ อ นเกิ ด เหตุ แ ผ่ น ดิ น ไหวขึ้ น ให้ ส ามารถใช้ อุ ป กรณ์ ในเป้ ฉุ ก เฉิ น เพื่ อ การเอาตั ว รอด
ในสถานการณ์เฉพาะหน้าและยังชีพระหว่างประสบภัยได้ในเบื้องต้น ซึ่งอุปกรณ์ที่ควรจัดเตรียมไว้
สาหรับอุปโภคบริโภคในช่วงเวลาอย่างน้อย 3 - 5 วันสิ่งของที่ควรบรรจุในเป้ฉุกเฉิน ประกอบด้วย
- อาหารแห้ง และอุปกรณ์ทาอาหารฉุกเฉิน
- น้าดื่ม และกระติกน้าแบบพกพา
- เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มสาหรับกันอากาศหนาว ลม และฝน
- รองเท้าหุ้มส้น ป้องกันเศษแก้วหรือวัตถุแหลมคมอื่น ๆ ที่อาจทาให้ได้รับบาดเจ็บ
- ชุดปฐมพยาบาลและยาเช่น ยารักษาโรคประจาตัว รักษาบาดแผล เป็นต้น
- เอกสารสาคัญประจาตัวเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันสถานะบุคคล
- วิทยุแบบพกพาพร้อมแบตเตอรี่สารองใช้ฟังข่าวสารและประกาศเตือนภัย
- นกหวีด ใช้สาหรับเป่าเรียกความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
- ไฟฉายพร้อมแบตเตอรี่สารอง ใช้สาหรับส่องสว่าง
4.2 การปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว
เมื่อเกิดแผ่นดินไหว ให้ตั้งสติอยู่อย่างสงบ คิดหาหนทางที่ปลอดภัย หมอบอยู่บริเวณ
ที่สามารถป้องกันสิ่งของหล่นใส่ เช่น บริเวณใต้โต๊ะ ใต้เตียง หลีกเลี่ยงให้ห่างจากหน้าต่าง หากอยู่
นอกอาคารให้อยู่ในที่โล่ง อยู่ให้ห่างจากสิ่งห้อยแขวนต่ าง ๆ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเอง
จากภัยแผ่นดินไหว เป็นต้น
4.2.1 กรณีอยู่ในอาคาร
1) กรณีเกิดการสั่นสะเทือนมาก ให้ปิดสวิทช์ไฟหลัก และปิดถังแก๊ส
2) มุดใต้โต๊ะ เก้าอี้ พิงผนังด้านใน แล้วอยู่นิ่งๆ ถ้าไม่มีโต๊ะ ใช้แขนปิดหน้า
ปิดศีรษะ หมอบตรงมุมห้อง อยู่ให้ห่างกระจก หน้าต่าง และเลี่ยงบริเวณที่สิ่งของหล่นใส่หรือล้มทับ
เช่น โคมไฟ ตู้
3) ถ้ ายั งนอนอยู่ ให้ อ ยู่ บ นเตี ย ง ใช้ ห มอนปิ ด บั ง ศี ร ษะ หลี ก เลี่ ย งบริ เวณ
ที่สิ่งของหล่นใส่ อยู่บริเวณที่ปลอดภัย
4) ใช้ช่องประตูเป็นที่หลบภัยถ้าอยู่ใกล้ให้อยู่ในอาคารจนกว่าการสั่นสะเทือน
หยุดจึงออกไปภายนอกบริเวณที่ปลอดภัยอันตรายส่วนใหญ่เกิดจากสิ่งของหล่นใส่
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5) คาดว่าหรือตระหนักเสมอว่าไฟฟ้าอาจดับหรือสปริงเกอร์อาจทางานหรือ
มีเสียงเตือนไฟไหม้
6) อย่ าใช้ ลิ ฟ ต์ ข ณะมี ก ารสั่ น ไหวถ้ า อยู่ ในลิ ฟ ต์ ค วรรี บ ออกจากลิ ฟ ต์ ทั น ที
บริเวณใกล้ลิฟต์จะเป็นส่วนที่แข็งแรงของอาคารเหมาะแก่การหลบและหมอบ
7) อย่าจุดเทียน ไม้ขีดไฟ หรือสิ่งที่ทาให้เกิดเปลวหรือประกายไฟ เพราะอาจ
มีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้น
8) อย่ากรูกันวิ่งออกนอกอาคาร เมื่อการสั่นไหวหยุดแล้วจึงทยอยออกด้าน
นอกบริเวณที่คิดว่าปลอดภัย
9) ชั้นบนสุดของอาคารเป็นที่ปลอดภัยที่หนึ่งแต่ความสั่นสะเทือนและการ
โยกจะมากกว่าชั้นที่ต่าลงมา
10) ถ้าเกิดไฟไหม้ช่วงแรกให้รีบดับไฟ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเสียหาย
ของอาคาร หากปลอดภัยสามารถกลับเข้าในอาคารได้
11) หากเป็ น แผ่ น ดิ น ไหวใหญ่ ให้ ร ะลึ ก เสมอว่ า อาจเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวตาม
(aftershock) เกิดขึ้นแต่จะมีขนาดเล็กกว่า
4.2.2 กรณีอยู่นอกอาคาร ให้อยู่ด้านนอก ในที่โล่งแจ้งปลอดภัยที่สุด อยู่ให้ห่างจาก
อาคาร เสาไฟ สายไฟฟ้า ต้นไม้ ป้ายโฆษณา หรือสิ่งของที่อาจหล่นใส่ ให้หาที่กาบังจากเศษวัสดุที่
อาจจะร่วงหล่นลงมาได้
4.2.3 กรณีอยู่ในรถ ให้จอดรถเมื่อสามารถจอดได้โดยปลอดภัย และในที่ไม่มีของ
หล่นใส่ อยู่ให้ห่างอาคาร ต้นไม้ ทางด่วน สะพานลอย เชิงเขา เป็นต้น
4.2.4 กรณีอยู่บนเรือ ความสั่นสะเทือนเนื่องจากแผ่นดินไหวไม่ทาอันตรายผู้อาศัย
อยู่บนเรือกลางทะเล ยกเว้นในกรณีเกิดสึนามิเรือที่อยู่ใกล้ชายฝั่งจะได้รับความเสียหาย ให้นาเรือ
ออกทะเลลึก
4.2.5 กรณี อยู่ ในโรงงาน เมื่ อ รู้สึก สั่ น สะเทื อ น ตั้งสติ อย่ าตกใจวิ่งหนี อ อกนอก
อาคาร ให้หมอบอยู่ใกล้เสา หรือเครื่องจักรที่แข็งแรง อยู่ให้ห่างสายไฟฟ้า โคมไฟ สิ่งห้อยแขวน
สิ่งของที่อาจล้มคว่า หรือหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ภาชนะที่เป็นสารเคมีอันตราย วัตถุระเบิด หรืออยู่
ใกล้เครื่องจักรที่กาลังทางาน เมื่อความสั่นสะเทือนหยุด จึงออกไปที่โล่งแจ้ง
4.2.6 กรณีติดอยู่ใต้ซากอาคาร ตั้งสติให้ดี ให้อยู่อย่างสงบ ใช้ผ้าปิดหน้า อย่าจุดไฟ
เคาะท่อ ฝาผนัง เพื่อเป็นสัญญาณให้กับหน่วยช่วยชีวิต ใช้นกหวีด แทนการตะโกนซึ่งการตะโกน
อาจทาให้สูดสิ่งอันตรายเข้าสูร่ ่างกายให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและให้กาลังใจกัน
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ภาพตัวอย่างการปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว (จาก Japan Metrological Agency)

4.3 การปฏิบัติหลังเกิดแผ่นดินไหว
ข้อควรปฏิบัติหลังเกิดแผ่นดินไหว สาหรับผู้ประสบเหตุ ได้แก่
4.3.1 ปิ ดสวิตซ์ ไฟฟ้ า ยกสะพานไฟ ตรวจการช ารุด ของสายไฟฟ้ า ให้ ออกจาก
บริเวณที่สายไฟขาด และวัสดุสายไฟพาดถึง
4.3.2 อย่าจุดไม้ขีดไฟหรือก่อไฟจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีแก๊สรั่ว ตรวจสอบว่าแก๊สรั่ว
ด้วยการดมกลิ่นเท่านั้น ถ้าได้กลิ่นให้เปิดประตูหน้าต่างทุกบาน
4.3.3 อพยพออกจากอาคารที่ ได้ รับ ความเสีย หาย และเตรีย มพร้อมรับ การเกิ ด
แผ่นดินไหวระลอกต่อไป
4.4.4 หลีกเลี่ยงการเข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูง หรืออาคารพัง
4.4.5 หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ เว้นแต่กรณีจาเป็นจริง ๆ เช่น มีผู้บาดเจ็บหรือเกิด
ไฟไหม้ ฯลฯ เพราะผู้อื่นอาจมีความจาเป็นต้องส่งข่าวสารที่สาคัญกว่า
4.4.6 ส ารวจความเสี ย หายของบ้ า น/อาคารเพื่ อ ความปลอดภั ย ก่ อ นจะเข้ า ไป
ภายในบ้าน/อาคาร
4.4.7 สารวจดูความเสียหายของท่อส้วม และท่อน้าทิ้งก่อนใช้
4.4.8 เตรียมน้าสาหรับใช้อุปโภคบริโภคในกรณีฉุกเฉิน
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4.4.9 ติ ด ตามข่ าว สถานการณ์ การเตื อ นภั ย และค าแนะน าต่ า ง ๆ เพื่ อ ความ
ปลอดภัย
4.4.10 หลี ก เลี่ ย งการขั บ ขี่ ย วดยานพาหนะบนถนนและไม่ เข้ าใกล้ อ าคารที่ ได้ รับ
ความเสียหาย ยกเว้นกรณีฉุกเฉินเพื่อไม่ให้กีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
4.4.11 อย่าตื่นตระหนกและให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่จะทาได้
4.4.12 เตรียมรับมืออาฟเตอร์ช็อ ก ซึ่งทั่วไปมีความรุนแรงน้อยกว่าแต่ก็อาจสร้าง
ความเสียหายเพิ่มขึ้น จึงควรเปิดวิทยุหรือโทรทัศน์ฟังข่าวเพิ่มเติม
4.4.13 เปิดตู้ด้วยความระมัดระวังระวังสารเคมีที่ตกหล่น
4.4.14 ใส่รองเท้ าหุ้ม ส้น และหลีกเลี่ยงบริเวณสิ่งก่ อสร้างที่เสี ยหายหรือ พังทลาย
ยกเว้นได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่
4.4.15 แจ้งเจ้าหน้าที่ถึงจานวนและตาแหน่งที่มีผู้ติดอยู่ในอาคารหากทราบ
4.4.16 หากอยู่ชายฝั่ง หรือใกล้บริเวณปากแม่น้ าให้รีบขึ้น ที่สูงบริเวณที่ ปลอดภั ย
โดยเฉพาะบริเวณที่เคยมีประวัติการเกิดอันตรายจากสึนามิ
4.4.17 อย่าเชื่อข่าวลือและอย่าแพร่ข่าวลือ

ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภยั ธรรมชาติ 3 - 149

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
สึนามิ...ภัยร้ายที่น่ากลัว
สาระสาคัญ
ภั ย ธรรมชาติ อ ย่ างหนึ่ ง เมื่ อ เกิ ด ขึ้ น ครั้งใด จะสร้า งความสู ญ เสี ย และก่ อ ให้ เกิ ด ความ
เสียหายอย่างประมาณค่าไม่ได้ให้กับมวลมนุษยชาติ ก็คือภัยจากคลื่นที่เกิดในทะเลหรือที่รู้จักกัน
ทั่ ว ไปคื อ คลื่ น สึ น ามิ เนื่ อ งจากคลื่ น สึ น ามิ เป็ น ภั ย ธรรมชาติ ที่ เกิ ด ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ งจากการเกิ ด
แผ่นดินไหวในทะเลทาให้เกิดคลื่นยักษ์ขนาดใหญ่ พัดกระหน่าเข้าชายฝั่งด้วยความเร็วและรุนแรง
สามารถคร่าชีวิตผู้คนและสิ่งมีชีวิตจานวนมาก คลื่นสึนามิ เป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถพยากรณ์
การเกิดล่วงหน้าได้ ด้วยเหตุนี้ภัยจากสึนามิ จึงสามารถทาลายทั้งชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้าง
ให้แก่พื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นบริเวณกว้าง ปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบเตือนภัยคลื่นยักษ์สึนามิขึ้นใช้
ทั่วโลก การได้ศึกษาหาความรู้และฝึกทักษะการเผชิญเหตุจากภัยสึนามิอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ จะ
สามารถลดการสูญเสียจากสึนามิให้น้อยลงได้

ตัวชี้วดั
1. บอกความหมายของสึนามิ
2. บอกสาเหตุและปัจจัยในการเกิดสึนามิ
3. บอกสัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดสึนามิ
4. บอกผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ
5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ
6. บอกพื้นที่เสี่ยงภัยในการเกิดสึนามิในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก
7. บอกสถานการณ์การเกิดสึนามิในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก
8. ผลการเปรียบเทียบสถิติการเกิดสึนามิของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
9. บอกวิธีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์สึนามิ
10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดสึนามิ
11. บอกวิธีปฏิบัติตนหลังเกิดสึนามิ
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ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 มารู้จักสึนามิกันเถอะ
1.1 ความหมายของสึนามิ
1.2 ข้อแตกต่างระหว่างคลื่นสึนามิและคลื่นธรรมดา
เรื่องที่ 2 สึนามิ…ภัยธรรมชาติที่ต้องระวัง
2.1 สาเหตุและปัจจัยการเกิดสึนามิ
2.2 สิ่งบอกเหตุก่อนเกิดสึนามิ
2.3 ผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ
2.4 พื้นที่เสี่ยงภัยในการเกิดสึนามิ
เรื่องที่ 3 สึนามิ...ภัยธรรมชาติที่เกิดได้หลายพื้นที่
3.1 สถานการณ์การเกิดสึนามิในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในโลก
3.2 สถิติ/เหตุการณ์การเกิดสึนามิในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในโลก
เรื่องที่ 4 อันตรายจากสึนามิลดได้...ถ้าใส่ใจการเตรียมพร้อม
4.1 การเตรียมความพร้อมรับมือกับสึนามิ
4.2 การปฏิบัติขณะเกิดสึนามิ
4.3 การปฏิบัติหลังเกิดสึนามิ

เวลาที่ใช้ในการศึกษา 15 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู้
1. ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชาเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3
3. สื่อประกอบอื่นที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น เช่น วารสาร จุลสาร แผ่นพับ แผ่นปลิว ฯลฯ
4. สื่อวีดิทัศน์เกีย่ วกับการเกิดคลื่นสึนามิจากเว็บไซต์
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เรื่องที่ 1 มารู้จักสึนามิกันเถอะ
1.1 ความหมายของสึนามิ
สึนามิ (tsunami) หมายถึง คลื่นซึ่งเคลื่อนตัวในมหาสมุทรด้วยความเร็วสูง และมี
พลังรุนแรง สามารถเคลื่อนที่ไปได้เป็นระยะทางไกล ๆ เมื่อคลื่นเคลื่อนที่เข้าสู่ชายฝั่งจะเพิ่มขนาด
ทาให้ เกิ ดเป็ น คลื่ น ขนาดใหญ่ ที่ เรียกกัน ว่า คลื่น ยัก ษ์ ทาให้ เกิ ดความเสียหายอย่างใหญ่ ห ลวง
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนที่อาศัยอยู่ตามบริเวณชายฝั่ง คลื่นชนิดนี้จึงแตกต่างจากคลื่นธรรมดา
คาว่า tsunami มาจากภาษาญี่ ปุ่ น แปลว่า คลื่ น อ่ าวจอดเรือ (harbour waves)
ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศญี่ปุ่น ที่เป็นอ่าวจอดเรือทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิก
มักได้รับผลกระทบจากคลื่นชนิดนี้อยู่เสมอ ๆ จึงเรียกชื่อว่า สึนามิ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หลังจากนั้น
ชื่อนี้ได้นาไปเรียกกันอย่างแพร่หลายจนเป็นที่เข้าใจและรู้จัก กันโดยทั่วไป สาหรับประเทศไทย
ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติศัพท์ของคาว่า tsunami เป็นภาษาไทยว่า คลื่นสึนามิ

คลื่นสึนามิที่เคลื่อนตัวเข้าทาลายบ้านเรือนประชาชนในประเทศญีป่ ุ่นในปี พ.ศ. 2554

ลักษณะที่สาคัญของคลื่นสึนามิ คือ เป็นคลื่นที่เคลื่อนตัวในทะเลและมหาสมุทรด้วย
ความเร็ ว สู ง คลื่ น นี้ ป ระกอบด้ ว ยชุ ด คลื่ น ที่ มี ค วามยาวมาก โดยมี ระยะทางระหว่ างยอดคลื่ น
แต่ละลูก ตั้งแต่ 100 จนถึง 200 กิโลเมตร และมีคาบคลื่น คือ ช่วงเวลาเคลื่อนที่ของยอดคลื่นแต่
ละลูก ตั้งแต่ 10 นาที ไปจนถึง 1 ชั่วโมง หากไม่มีผืนแผ่น ดินใด ๆ ขวางกั้น อยู่ในทะเล คลื่น นี้
สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงตั้งแต่ 700 จนถึง มากกว่า 800 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และเคลื่อนที่
ไปได้ในระยะทางไกลหลายร้อยหรือหลายพันกิโลเมตร
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ลักษณะสาคัญอีกประการหนึ่งของคลื่นสึนามิ คือ ขณะที่คลื่นเคลื่อนที่อยู่ในบริเวณ
น้าลึก ความสูงของคลื่น มี ความสูงเพี ยง 30 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร แต่เมื่ อ เคลื่อนตัว เข้าไปถึ ง
บริเวณน้าตื้น ใกล้ชายฝั่ง ตัวคลื่น จะเพิ่ มความสูงและความรุนแรงมากขึ้นตามลาดับ จนอาจมี
ลักษณะคล้ายกาแพงน้าขนาดใหญ่ที่ พัดถาโถมเข้าหาชายฝั่ง ยิ่งถ้าบริเวณชายฝั่งเป็นอ่าวแคบ ๆ
หรือ มี รูป ทรงเป็ น กรวยยื่น เข้ าไปภายในพื้ น แผ่ น ดิ น คลื่ น อาจเพิ่ ม ความสู งได้ ม ากถึ ง 30 เมตร
มวลน้าจานวนมหาศาลที่คลื่นพัดพาขึ้นไปบนฝั่ง จะปะทะกับ สิ่งก่อสร้าง อาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่
ขวางหน้า ซึ่งถ้าหากเป็นอาคารเตี้ย ๆ ที่มีโครงสร้างไม่แข็งแรง ก็จะถูก คลื่นทาลายจนราบเรียบ
ดังนั้น คลื่นสึนามิจงึ จัดเป็นพิบัติภัยที่ร้ายแรงมากอย่างหนึ่งของมนุษย์
1.2 ข้อแตกต่างระหว่างคลื่นสึนามิและคลื่นธรรมดา
การเกิดคลื่นสึนามิจะแตกต่างจากการเกิดคลื่นธรรมดาทั่วไป ซึ่งอาจเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างคลื่นสึนามิกับคลื่นธรรมดาที่เกิดจากกระแสลมให้เห็นได้ดังต่อไปนี้
ลักษณะของคลื่น
ความยาวคลื่น
คาบคลื่น
ความเร็วในการเคลื่อนที่
ความสูงของคลื่นเมื่อซัดเข้าฝั่ง
แนวคลื่นถดถอย
แนวคลื่นท่วมฝั่ง

คลื่นธรรมดา
100 – 1,000 เมตร
เป็นวินาทีถึงนาที
ไม่เกิน 80 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง
ประมาณ 1 เมตร
แนวน้าลง
แนวน้าขึ้น

คลื่นสึนามิ
100 – 200 กิโลเมตร
10 นาที - 1 ชั่วโมง
700 – 800 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
อาจสูงถึง 30 เมตร
ระดับน้าชายฝั่งลดลงมากผิดปกติ
ระดับน้าสูงมากจนไหลบ่าเข้าไป
ท่วมบริเวณชายฝั่ง

จากตารางข้างต้น จะเห็นถึงลักษณะแตกต่างระหว่างคลื่นธรรมดากับคลื่นสึนามิได้
อย่างชัดเจนอย่างหนึ่งคือ ถ้าเป็นคลื่นธรรมดา เมื่อ คลื่นเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณชายฝั่ง ความสูงของ
คลื่นจะสูงไม่มาก แนวคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งที่เรียกว่า แนวคลื่นท่วมฝั่ง (run-up) มีเพียงแค่แนวน้า
ขึ้นเท่านั้น และเมื่อคลื่นถอยกลับ ระดับน้าก็จะลดลงไปเพียงแค่แนวน้าลง แตกต่างกับคลื่นสึนามิ
ซึ่งก่อนที่คลื่นยักษ์จะเคลื่อ นตัวเข้าสู่ฝั่ง ระดับน้าชายฝั่ง จะลดลงอย่างผิดปกติ หลังจากนั้นระยะ
หนึ่งก็จะมีคลื่นสูงมากเคลื่อนที่เข้าหาฝั่ง ติดตามกันมาเป็นชุด ๆ โดยชุดแรกอาจมีความสูงไม่มาก
แต่คลื่นลูกต่อ ๆ มาจะเพิ่มความสูงมากขึ้น

ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภยั ธรรมชาติ 3 - 153

เรื่องที่ 2 สึนามิ…ภัยธรรมชาติที่ตอ้ งระวัง
2.1 สาเหตุและปัจจัยการเกิดสึนามิ
หากกล่าวถึง สึนามิ มักเป็นที่เข้าใจกันดีว่า สึนามิ ไม่ได้เกิดจากลมพายุเหมือนกับ
คลื่นธรรมดาทั่วไป เพราะไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือขณะที่ เกิดสึนามิ ท้องฟ้าอาจปลอดโปร่งไม่มีลม
พายุเลยก็ได้ นักวิชาการในสมัยก่อนคิดว่า การเกิดสึนามิอาจจะเกี่ยวข้องกับ เรื่องน้าขึ้นน้าลงที่
ผิดปกติในท้องทะเล ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของจุดดับบนดวงอาทิตย์ (sun spots)
หรือเกิดจากการวางตัวของดาวเคราะห์ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับตาแหน่งที่ตั้งของโลก ดังนั้นจึงเรียก
คลื่นชนิดนี้ว่า คลื่นน้าขึ้นลง (tidal waves) แต่ปัจจุบันเราได้ทราบแล้วว่า สึนามิไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
การขึ้นลงของน้าทะเล แต่เกิดจากการไหวสะเทือนของเปลือกโลกอย่างรุนแรงใต้พื้นท้องทะเลและ
มหาสมุทร โดยมีการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกมีอยู่ 3 แบบคือ
2.1.1 แบบกระจายตัว คือ แผ่นเปลือกโลกสองแผ่นเคลื่อนที่ออกจากกัน
2.1.2 แบบมุดตัว คือ แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนเข้าหากัน โดยที่แผ่นเปลือกโลกแผ่น
หนึง่ มุดเข้าไปอยูใ่ ต้แผ่นเปลือกโลกอีกแผ่นหนึง่
2.1.3 แบบเปลี่ยนรูป คือ แผ่นเปลือกโลกจานวนสองแผ่นเคลื่อนที่ในแนวนอนผ่าน
ซึ่งกันและกันซึ่งปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมา ทาให้มวลน้าในมหาสมุทรเกิดการเคลื่อนไหว
กลายเป็ น คลื่ น ขนาดใหญ่ แผ่ ก ระจายเป็ น วงกว้ างออกไปจากบริ เวณที่ เป็ น จุ ด ศู น ย์ ก ลางของ
แผ่นดินไหว และเนื่องจากคลื่นชนิดนี้มิได้เกิดจากการขึ้นลงของน้าทะเล นักวิชาการในปัจจุบันจึง
ไม่นิยมเรียกว่า คลื่นน้าขึ้นลง (tidal waves) แต่เปลี่ยนมาเรียกว่า สึนามิ (tsunami )
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเกิด สึนามิส่วนใหญ่ จะมีสาเหตุมาจากการเกิดแผ่นดินไหว
อย่างรุนแรงใต้พื้นท้องมหาสมุทร แต่ถ้ามีสาเหตุอื่นที่ทาให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ในท้องมหาสมุทรโดย
มิใช่เกิดจากการกระทาของลมพายุแล้ว ก็ถือเป็นสึนามิได้เช่นกัน
2.2 สิ่งบอกเหตุก่อนเกิดสึนามิ
สิ่งที่สามารถบอกได้ค่อนข้างชัดเจนก่อนเกิดสึนามิ คือ การเกิดแผ่นดินไหวที่สามารถ
รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินและสิ่งที่อยู่รอบตัว หรือ การได้รับแจ้งข่าวแผ่นดินไหวจากสื่อ
ต่าง ๆ อาจสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเกิดสึนามิตามมา ทั้งนี้สังเกตได้จาก
2.2.1 สันคลื่นเป็นกาแพงขนาดใหญ่ สันคลื่นที่ปรากฏในทะสามารถมองเห็นเป็น
กาแพงขนาดใหญ่ ระลอกคลื่นก่อตัวเป็นกาแพงขนาดใหญ่
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2.2.2 น้ าทะเลลดลงผิ ด ปกติ ก่ อ นเกิ ด สึ น ามิ ระดั บ น้ าทะเลมี ก ารลดลงอย่ า ง
ผิดปกติ นั่นเป็นสัญญาณเตือนว่าคลื่นยักษ์กาลังก่อตัว ต้องรีบออกจากพื้นที่โดยด่วน สาเหตุที่น้า
ทะเลลดลง เพราะว่าสึนามิที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เกิดจากการที่แผ่นเปลือกโลกแผ่นหนึ่ง เกิดการมุดลง
ไปอยู่ข้างใต้แผ่นเปลือกโลกอีกแผ่นหนึ่ง ทาให้น้าปริมาณจานวนหนึ่งถูกดูดลงมาในบริเวณที่แผ่น
เปลือกโลกมุดซ้อนกัน จึงทาให้น้าบริเวณชายฝั่งทะเลเกิดการลดลงมากอย่างผิดปกติ และน้ า
ดังกล่าวจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับนาคลื่นมาด้วย

ที่มา : http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub

2.2.3 ระบบแจ้งเตือนคลื่นสึนามิ เนื่องจากคลื่นสึนามิขณะอยู่กลางทะเลมีฐาน
กว้างถึง 100 กิโลเมตร แต่สูงเพียง 1 เมตร อีกทั้งยังมีคลื่นทะเลทั่วไปซึ่งเกิดจากกระแสลมอยู่วาง
ซ้ อ นข้ า งบนอี ก ดั ง นั้ น การสั ง เกตการณ์ จ ากเครื่ อ งบิ น หรื อ ดาวเที ย ม จึ ง แยกไม่ ไ ด้ เลย การ
สังเกตการณ์จึงทาได้จากการตรวจจับสัญญาณจากทุน่ ลอย และเครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหวเท่านั้น
ระบบแจ้งเตือนคลื่นสึนามิระบบแรกของโลกถูกจัดตั้งขึ้นหลังจากอุบัติภัยที่
หมู่ เกาะฮาวายในปี พ.ศ.2489 สหรัฐอเมริก าได้ จัด ตั้ ง “ศูน ย์ แ จ้ งเตื อ นคลื่ น สึ น ามิ แ ปซิ ฟิ ก ”
(Pacific Tsunami Warning Center) หรือ PTWC โดยมีการติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวใน
ทะเลจ านวน 50 แห่ ง รอบมหาสมุ ท รแปซิ ฟิ ก ระบบท างาน ท าได้ โ ดยการตรวจจั บ คลื่ น
แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว (Seismic wave) ซึ่งเดินทางรวดเร็วกว่าคลื่นสึนามิ 15 เท่า ข้อมูล
ที่ตรวจวัดได้จากทุกสถานีถูกนารวมกันเพื่อพยากรณ์หาตาแหน่งที่มีความเป็นไปได้ ที่จะเกิดคลื่น
สึนามิ เมื่อคลื่นสึนามิถูกตรวจพบ ระบบจะแจ้งเตือนไปยังเมืองที่อยู่ชายฝั่ง รวมทั้งประมาณเวลา
สถานการณ์ที่คลื่นจะเข้าถึงชายฝั่ง เพื่อที่จะอพยพประชาชนไปอยู่ที่สูง และให้เรือที่จอดอยู่ชายฝั่ง
สามารถเดินทางออกไปสู่ท้องทะเลลึกที่คลื่นสึนามิไม่ส่งผลกระทบอันใด อย่างไรก็ตามระบบเตือน
ภัยนี้สามารถทาการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น การอพยพผู้คนมักทาได้ไม่ทันท่วงที
เนื่องจากคลื่นสึนามิ เดินทางเร็วมาก
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ที่มา:ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์

DART ย่ อ ม า จ า ก Deep-ocean Assessment and Reporting of
Tsunamis เป็ น ระบบเตื อ นภั ยยุ ค ใหม่ซึ่ งพั ฒ นาโดยองค์ ก ารบริห ารบรรยากาศและมหาสมุท ร
(NOAA) ประเทศสหรัฐอเมริก า โดยการติ ด ตั้ งเซนเซอร์วัด แรงสั่ น สะเทื อนไว้ที่ ท้อ งมหาสมุ ท ร
เซนเซอร์จะเก็บข้อมูลแผ่นดินไหวและส่งสัญญาณไปยังทุ่นลอยซึ่งอยู่บนผิวน้าเพื่อรีเลย์สัญญาณไป
ยังดาวเทียม GOES และส่งกลับลงบนสถานีภาคพื้นอีกทีหนึ่ง นักวิทยาศาสตร์นาข้อมูลที่ได้มาสร้าง
แบบจาลองด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อพยากรณ์แนวโน้มการเกิดคลื่นสึนามิ หากผลการจาลอง
และวิเคราะห์ว่ามีโอกาสความเป็นไปได้จะเกิดคลื่นยักษ์ ก็จะแจ้งเตือนไปยังศูนย์ชายฝั่ ง เพื่อให้
ประชาชนและชาวประมงในพื้นที่ รีบอพยพจากบริเวณที่อันตราย
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2.3 ผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ
2.3.1 ผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อบุคคล
1) ทาให้ประชนเสียชีวิต หรือสูญหาย
2) ประชาชนได้รับบาดเจ็บ เช่น ถูกต้นไม้ กิ่งไม้ หรือสิ่งของกระแทก
3) เกิ ด การเจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคต่ า งๆ หลั งจากเกิ ด ภั ย สึ น ามิ เช่ น โรคระบบ
ทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ โรคน้ากัดเท้าเป็นต้น
4) ทาให้สุขภาพจิตเสื่อม เนื่องจากการหวาดผวา หวาดกลัวต่อเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น หรือความเศร้าโศกจากการสูญเสียทรัพย์สินและบุคคลอันเป็นที่รัก
5) ประชาชนขาดรายได้ เนื่องจากไม่สามารถทางานได้ หรือธุรกิจการค้าต่าง
ๆ หยุดชะงัก ทาให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจ
2.3.2 ผลกระทบที่เกิดอันตรายต่อทรัพย์สิน
1) อาคารบ้านเรือน ร้านค้า โรงเรียน สาธารณสถาน และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
ได้รับความเสียหายอย่างหนัก
2) การสื่อสาร ระบบโทรคมนาคมถูกตัดขาด ไฟฟ้า น้าประปา ได้รับความ
เสียหาย
3) แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางทะเลถู ก ท าลาย ส่ ง ผลกระทบต่ อ รายได้ ข อง
ประเทศชาติ
2.3.3 ผลกระทบจากการเกิดสึนามิต่อประเทศไทย
ความเสี ย หายที่ ป ระเทศไทยได้ รั บ จากการเกิ ด เหตุ ก ารณ์ พิ บั ติ ภั ย สึ น ามิ
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ถือ เป็น ภัยธรรมชาติร้ายแรงมากที่สุด เท่าที่ป ระเทศไทยเคยได้รับ
ถึงแม้ว่าจานวนผู้เสียชีวิตจะมากเป็นอันดับ 4 รองจากประเทศอินโดนีเซีย ศรีลังกา และอินเดี ย
ก็ตาม การที่พิบัติภัยจากสึนามิมีความรุนแรงมากเป็นเพราะสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้
1) ประเทศไทยยังไม่มีระบบเตือ นภัยสึนามิ และขาดเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้
ความชานาญเกี่ยวกับเรื่องสึนามิโดยตรง ทั้งนี้ เนื่องจากในบริเวณทะเลอันดามันไม่เคยเกิดพิบัติภัย
จากสึ น ามิ ม าก่ อ น ประเทศไทยและประเทศอื่ น ๆ ที่ อ ยู่ ติ ด ชายฝั่ ง ทะเลอั น ดามั น จึ ง ขาดการ
ระมัดระวังป้องกันภัย ไม่เหมือนกับประเทศที่อ ยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่ งมีการสร้างระบบ
เตือนภัยจากสึนามิไว้เรียบร้อยแล้ว ในตอนเช้าของวันที่ 26 ธันวาคม นั้น กรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมี
เครื่องตรวจจับความสั่นสะเทือนของแผ่นเปลือกโลกจากแผ่นดินไหวอยู่ที่สานักงาน ได้ทราบว่าเกิด
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แผ่นดินไหวขึ้นที่บริเวณนอกฝั่งตะวันตกของหัวเกาะสุมาตรา จึงได้ออกประกาศแจ้งให้ประชาชน
ทราบ แต่มิได้มีการเตือนภัยว่าจะมี สึนามิเกิดขึ้น เพราะไม่มีเครื่องมือตรวจวัดความสูงของคลื่นใน
ทะเล และเจ้าหน้าที่ก็มิได้มีความรู้ความชานาญเกี่ยวกับเรื่องสึนามิด้วย ดังนั้นเมื่อเกิด สึนามิขึ้นที่
เกาะสุมาตรา และกาลังเคลื่อนตัวเข้ามาที่พื้นที่ชายฝั่งภาคใต้ของไทย จึงไม่มีการแจ้งเตือนภัยให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบล่วงหน้า ทาให้เกิดความสูญเสียจานวนมาก
2) บริเวณที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจานวนมากอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลที่สาคัญของไทยและเป็ นที่รู้จักกันทั่วโลก นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ นิยมเดินทางมาพักผ่อนกันมาก ประกอบกับอยู่ในช่วงเวลาเทศกาลคริสต์มาสและใกล้
วันปีใหม่ จานวนนักท่องเที่ยวจึงมีมากเป็นพิเศษ เมื่อเกิดพิบัติภัยขึ้น จานวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ
จึงมีทั้งนักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางมาจาก
ประเทศในยุโรปเหนือ เช่น สวีเดน นอร์เวย์และเดนมาร์ก มีจานวนมากกว่านักท่องเที่ยวชาติอื่น
3) นั ก ท่ อ งเที่ ยวและคนในท้ อ งถิ่ น ส่ วนใหญ่ ไม่ มี ค วามรู้แ ละประสบการณ์
เกี่ยวกับปรากฏการณ์สึนามิมาก่อน จึงขาดการเฝ้าระวังภัยและการหนีภัย ดังจะเห็นได้จากกรณี มี
นักท่องเที่ยวจานวนหนึ่ง เดินลงไปดูที่บริเวณชายหาด เมื่อเกิดน้าลงผิดปกติก่อนที่คลื่นใหญ่ จะ
เคลื่ อ นตั ว เข้ ามาและเมื่ อ คลื่ น ถาโถมเข้ า มา ก็ ไ ม่ ส ามารถหนี ภั ย ได้ ทั น ต้ อ งเสี ย ชี วิ ต ทั้ ง หมด
นอกจากนี้ ผู้ที่พักอยู่ในบังกะโล หรือนั่งพักผ่อนอยู่ที่ร้านค้าและร้านอาหารบริเวณชายหาด ส่วน
ใหญ่ก็ไม่สามารถหนีภัยได้ทันเช่นกัน
4) เนื่องจากเป็นพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งมิได้มีการเตรียมแผน
แก้ไขสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า การช่วยเหลือผู้ที่รอดชีวิตและบาดเจ็บจึง เป็นไปอย่างทุลักทุเลและ
ล่าช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นเกาะห่างจากฝั่ง ความช่วยเหลือไปถึงล่าช้ากว่า
บนพื้นแผ่นดินใหญ่ จานวนผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บจึงมีเพิ่มมากขึ้น
2.3.4 ความเสียหายที่เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ
1) ความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สิน จากรายงานเบื้องต้นเมื่อวันที่ 10
มกราคม 2548 หลังการเกิดพิบัติภัยคลื่นสึนามิได้ 15 วัน จานวนผู้เสียชีวิตที่เป็นคนต่างชาติมีถึง
1,240 คน จากจานวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด 5,309 คน นอกจากนี้ ยังมีผู้เสียชีวิตที่ไม่ทราบว่าเป็นคน
ไทยหรือคนต่างชาติอีก 2,341 คน ส่วนผู้สูญหายจานวนทั้งหมด 3,370 คน นั้น ได้มาจากการรับ
แจ้งต่อทางราชการจากญาติพี่น้องของผู้ประสบภัยภายหลังการเกิดเหตุ ต่อมาจานวนดังกล่าวนี้
ลดลง เพราะได้พบผู้ที่รับแจ้งว่าสูญหายบางคนแล้ว นอกจากนี้ยังมีการค้นพบศพผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้ น
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รวมทั้งมีการตรวจสอบเอกลักษณ์ของศพที่เก็บรักษาไว้ เพื่อให้ทราบว่าเป็นผู้ใด ในรายงานของ
กระทรวงมหาดไทยที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 หลังเกิดเหตุการณ์คลื่น
สึนามิได้ 3 เดือนเศษได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บและผู้สูญหาย แยกเป็นคน
ไทยและคนต่างชาติดังนี้
เชื้อชาติ
คนไทย
คนต่างชาติ
ไม่ระบุ
รวม

ผู้เสียชีวิต
1,952
1,953
1,490
5,395

ผู้บาดเจ็บ
6,005
2,392
8,457

ผู้สูญหาย
1,998
908
2,906

นอกจากจะมีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บและสูญ หายเป็ นจานวนมากแล้ว ยังมี
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน เป็นจานวนมากเช่นกัน ได้แก่ อาคารของโรงแรมขนาดใหญ่
ที่พักของนักท่องเที่ยวประเภทบังกะโล และเกสต์เฮาส์ ร้านค้าและร้านอาหารบริเวณชายหาด
บ้านเรือ นของราษฎรที่ มีอ าชีพ ทางการประมง ทรัพ ย์สิน ส่วนตัวของนั กท่ องเที่ย วที่ ป ระสบภั ย
ยานพาหนะ เรือประมงและเรือของหน่วยงานราชการ ตลอดจนสาธารณูปโภคของท้องถิ่น เช่น
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ถนนหนทาง ความเสียหายที่เกิดขึ้น กับทรัพย์สินเหล่านี้ ถ้าคิดเป็นมูลค่า
แล้ว มีจานวนหลายพันล้านบาท
ภาพถ่ายจากดาวเทียมบริเวณ บลูวิลเลจปะการังรีสอร์ท ตาบลคึกคัก อาเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา

วันที่ 30 มกราคม 2546 ก่อนประสบภัยคลื่นสึนามิ

วันที่ 29 ธันวาคม 2547 หลังเกิดคลื่นสึนามิ
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2) ความเสียหายด้านเศรษฐกิจ ที่สาคัญที่สุดคืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เนื่องจาก บริเวณที่ได้รับพิบัติภัยหลายแห่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมาก มีการลงทุน
สร้างโรงแรมที่ พั ก ในระดั บ ต่ างๆ รวมทั้ งสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว นอกจากจะ
เสียหายในด้านทรัพย์สินแล้ว การหยุดกิจการของธุรกิจต่างๆ ที่ประสบพิบัติภัยยังทาให้ บุคลากร
เป็นจานวนมากต้องสูญเสียรายได้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการเอง หรือพนักงานลูกจ้างของกิจการ
นั้น ๆ ถึงแม้ว่ากิจการอื่น ๆ ที่ไม่ประสบพิบัติภัยโดยตรงยังสามารถดาเนินงานอยู่ได้ ก็อาจมีปัญหา
การขาดแคลนลูกค้า เนื่องจากนักท่องเที่ยวเกิดความเกรงกลัว ไม่กล้าเดินทางมาเสี่ยงภัยอีก
ปรากฏว่าภายหลังการเกิดภัยคลื่นสึนามิ จานวนนักท่องเที่ยวใน 6 จังหวัด
ภาคใต้ได้ลดลงอย่างเห็ นได้ ชัด จังหวัดที่ ได้รับผลกระทบมากที่ สุด คื อ ภู เก็ ต พั งงา และกระบี่
ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตและบาดเจ็บมากที่สุด โดยรวมแล้วแหล่งท่องเที่ยวที่ประสบ
ความเสียหายมาก มี 8 แห่งดังนี้ คือ
(1) ชายทะเลเขาหลั ก ในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เขาหลั ก -ล ารู่ ต าบลคึ ก คั ก
อาเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเสียชีวิตและบาดเจ็บมากที่สุด เนื่องจากเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ มีโรงแรมและที่พักนักท่องเที่ยวตั้งอยู่เป็นจานวนมาก
(2) เกาะสิมิลัน อาเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
(3) หาดราไวย์ ตาบลราไวย์ อาเภอเมืองฯ จังหวัด
(4) หาดกะรน ตาบลกะรน อาเภอเมืองฯ จังหวัด
(5) หาดกะทู้ ตาบลกะทู้ อาเภอกะทู้ จังหวัด
(6) หาดกมลา ตาบลกมลา อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
(7) หาดป่าตอง ตาบลป่าตอง อาเภอกะทู้ จังหวัด
(8) เกาะพีพี อาเภออ่าวนาง จังหวัดกระบี่
นอกจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้ว ความเสียหายด้านเศรษฐกิจที่
สาคัญ อีก อย่างหนึ่งคือการประมง เนื่องจากมีหมู่บ้านประมงหลายแห่งได้รับความเสียหายจาก
ภัยพิบัติสึนามิ ทั้งในด้านอาคารบ้านเรือนและเรือประมงที่ใช้ในการประกอบอาชีพหมู่บ้านประมงที่
ได้รับความเสียหายมาก คือ บ้านน้าเค็ม ซึ่งตั้งอยู่ที่ปากคลองปากเกาะ ในอ่าวแหลมป้อม ตาบล
บางม่วง อาเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และที่บ้านสุขสาราญ ตาบลกาพวน กิ่งอาเภอสุขสาราญ
จังหวัดระนอง
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3) ความเสียหายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลื่นสึนามิที่ซัด
เข้ า สู่ ฝั่ ง ด้ ว ยพลั ง แรงและมี ร ะดั บ ยอดคลื่ น สู ง หลายเมตร ย่ อ มก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายแก่
ทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มบนชายฝั่ งได้ ม าก ซึ่ งไม่ ส ามารถประเมิ น ค่ าเป็ น ตั ว เงิน ได้
ตัวอย่างของความเสียหายที่สาคัญ ๆ ได้แก่ความเสียหายของปะการังใต้น้า ซึ่งถูกคลื่นกระแทก
แตกหักเสียหาย หรือถูกตะกอนและวัสดุต่าง ๆ ที่น้าพัดพามาจากท้องทะเลและบนพื้นดิน ทับถม
กันบนส่วนยอดของปะการัง ความเสียหายของป่าชายเลนที่ถูกคลื่นซัดจนหักโค่น หรือหลุดลอยไป
กั บ มวลน้ า การเปลี่ ย นแปลงของแนวชายหาด โดยบางส่ ว นถดถอยเข้ า มาในบริ เวณชายฝั่ ง
เนื่ องจากการกัด เซาะของพลังคลื่ น และบางส่วนอาจรุก ล้าออกไปในทะเลจากการทั บ ถมของ
ตะกอนที่น้าพัดพามา การเปลี่ยนแปลงของบริเวณปากแม่น้า ซึ่งอาจขยายกว้างออกหรือเคลื่อนที่
ไปจากเดิม เนื่องจากพลังการกัดเซาะของคลื่นและการเปลี่ยนเส้นทางน้าไหลจากปากน้าออกสู่
ทะเล การมีซากปรักหักพังของสิ่งก่อสร้างตามบริเวณชายหาด ซึ่งทาให้เกิดความสกปรก รกรุงรัง
รวมทั้ง มีเศษขยะต่าง ๆ ที่คลื่นซัดมากองไว้เป็นจานวนมาก
2.4 พื้นที่เสี่ยงภัยในการเกิดสึนามิ
พื้นที่เสี่ยงภัยในประเทศไทยมีทั้งหมด 19 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปัตตานี จังหวัดพังงา จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด
ภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสุราษฏร์ธานี
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แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยในการเกิดสึนามิ
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สาหรับพื้ นที่ เสี่ยงภัยในทวีป เอเชียและประเทศต่าง ๆ ในโลก ที่ มีโอกาสเกิดคลื่ น
สึนามิสูง คือบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนแบบมุดตัวและเกาะที่เกิดจากภูเขาไฟ หรือแนวภูเขา
ไฟที่ผุดขึ้นมาคู่กับร่องลึกในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก บริเวณดังกล่าวนี้เรียกว่า “วงแหวนแห่ง
ไฟ” (Ring of Fire) นั่นเอง

ที่มา : https://engwell.wikispaces.com/RING+OF+FIRE+MAP
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เรื่องที่ 3 สึนามิ...ภัยธรรมชาติทเี่ กิดได้หลายพื้นที่
3.1 สถานการณ์การเกิดสึนามิในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก
เหตุการณ์สึนามิ 26 ธันวาคม 2547
เหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่ชาวไทย โดยเฉพาะชาวไทย 6 จังหวัดภาคใต้ริมฝั่งทะเล
อันดามัน ไม่มีวันลืม อีกทั้งคนทั้งโลกต้องจดจาและบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์โลก คือเหตุการณ์
ธรณีภัยพิบัติ สึนามิ ที่คร่าชีวิตชาวโลกไปไม่น้อยกว่าสองแสนคน
เหตุการณ์ร้ายนี้ เกิดขึ้นในเช้าวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2547 ซึ่งเป็นวันที่อากาศ
แจ่มใสตลอดชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ทะเลเรียบสงบ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศที่เดินทางหลบลมหนาวมาจากบ้านเมืองของตน เพื่อตากอากาศที่อบอุ่นบนชายหาดที่
สวยงามริมชายฝั่งทะเลอันดามันของไทย ไม่ว่าจะเป็นที่หาดในจังหวัดภูเก็ตไข่มุกแห่งอันดามัน
เกาะพีพีดอน อ่าวนางทะเลน้าใสแห่งจังหวัดกระบี่ เขาหลักแหล่งท่องเที่ ยวแห่งใหม่ของจังหวัด
พังงาที่มีชื่อไปทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวที่ไปยังเกาะต่าง ๆ ที่สวยงามอีกจานวนมาก
ในห้วงเวลานี้เป็นฤดูแห่งการท่องเที่ยวทางด้านทะเลอันดามัน เนื่องจากเป็นช่วงนอก
ฤดูมรสุม โดยมากแล้วสภาพอากาศจะแจ่มใสทะเลสงบ ประกอบกับภูมิประเทศที่สวยงาม และ
เป็ นช่วงปลายปี ที่มีเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งมีชาวต่างประเทศและชาวไทยเข้ามา
พักผ่อนในพื้นที่นี้จานวนมาก ทุกคนต่างมีความสุขสดใสกับวันพักผ่อน ไม่มีใครเคยคิดว่ามันจะ
เกิดมหันตภัยร้ายที่กาลังจะเข้ามาคร่าชีวิตอย่างไม่ทันตั้งตัว
แม้ ว่ า ในเช้ า วั น อาทิ ต ย์ ที่ 26 นั้ น จะมี ก ารรายงานข่ า วทางสถานี วิ ท ยุ แ ละ
สถานีโทรทัศน์ ถึงการเกิดแผ่นดินไหวในทะเลเหนือเกาะสุมาตรามีความรุนแรงมากถึง 8.9 ริกเตอร์
เมื่อเวลาแปดนาฬิกา ซึ่งรู้สึกได้ถึงจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยก็ตาม แต่ก็
ไม่มีใครนึกถึงว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาคือ “คลื่นสึนามิ” คงเป็นเพราะไม่เคยมีการบันทึก ใน
ประวัติศาสตร์โลกมาก่อนว่าเคยเกิด “คลื่นสึนามิ” ในมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งที่ผ่านมาเท่าที่มีการ
บันทึกในประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่มันจะเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิก
ประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษถัดจากการเกิดแผ่นดินไหว สัญ ญาณเตือนทางธรรมชาติ
สิ่งแรกก็มาถึงชายฝั่งประเทศไทย นั้นคือระดับน้าทะเลลดลงมากด้วยความรวดเร็ว อย่างไม่เคย
เป็ น มาก่ อ นถึ งขนาดมี ป ลาขนาดใหญ่ ม าเกยตื้ น ผู้ ค นที่ อ ยู่ ต ามชายหาดต่ า งประหลาดใจกั บ
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เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ก็คาดไม่ถึงว่านั่นมันคือสัญญาณเตือนว่าจะมีมหันตภัยมาถึงตัว กลับมีบาง
คนวิ่งลงไปจับปลาทีเ่ กยตื้นอย่างสนุกสนาน
ในเวลาไม่ถึงนาทีต่อมา คลื่นยักษ์สึนามิระรอกแรกก็ปรากฏตัวใหญ่ทะมึนในทะเล
ทุกคนที่เห็นต่างร้องตะโกนให้วิ่งหนีขึ้นฝั่ง ต่างคนต่างหนีเอาชีวิตรอด ด้วยความเร็วของคลื่นขณะที่
ซัดเข้าฝั่งไม่น้อยกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยที่ ตัวคลื่น เดินทางข้ามทะเลอันดามัน ในช่วงที่
ทะเลมีความลึกมากจะมีความเร็วมากกว่า 500 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ด้วยความเร็วและรุนแรงหลาย
ระรอก คลื่นยักษ์ได้คร่าชีวิตผู้คนหลายคนที่หนีไม่รอด และกวาดทาลายล้างทุกสิ่งที่ขวางหน้า ไม่ว่า
จะเป็นตึกรามบ้านช่อง รถยนต์ต่าง ๆ เสียหายทั้งหมดตลอดระยะที่คลื่นซัดถึง
เดิมเคยเชื่อกันว่า ในบริเวณมหาสมุทรอินเดียคงจะไม่มีปรากฏการณ์คลื่นสึนามิที่
รุนแรงเกิดขึ้น เพราะถึงแม้ว่าทางด้านตะวันออกของทะเลอันดามันจะเป็นแนวรอยต่อระหว่างแผ่น
เปลือกโลกอินเดีย (Indian Plate) กับแผ่นเปลือกโลกยูเรเชีย (Eurasian Plate) และมีแผ่นดินไหว
เกิดขึ้นบ่อยครั้งก็ตาม แต่ก็ไม่เคยมีคลื่นสึนามิ ที่ทาลายชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนตลอดเวลา
จนเมื่ อ วั น ที่ 26 ธั น วาคม 2547 ได้ เกิ ด คลื่ น สึ น ามิ ค รั้ ง ที่ รุ น แรงมากที่ สุ ด ใน
ประวัติศาสตร์ มีผู้คนเสียชีวิตถึงประมาณ 220,000 คน นับเป็นภัยทางธรรมชาติที่มีผู้เสียชีวิตมาก
เป็นอันดับ 3 ของโลกเท่าที่มีการบันทึกไว้ โดยภัยธรรมชาติ ที่มีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ 1 เกิดจาก
พายุไซโคลนพัดผ่านประเทศบังกลาเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2513 มีผู้เสียชีวิตประมาณ 300,000 คน และ
ภัยทางธรรมชาติที่มีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ 2 เกิดจากแผ่นดินไหว ทางภาคตะวันออกเฉี ยงใต้
ของประเทศจีน เมื่อปี พ.ศ. 2519 มีผู้เสียชีวิตประมาณ 255,000 คน

ที่มา : http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/
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แผนที่แสดงความสูงต่าของแผ่นดินในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แสดง
แนวที่แผ่นเปลือกโลกอินเดียมุดลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเชีย ในทะเลอันดามัน ที่บริเวณหมู่เกาะ
อั น ดามั น หมู่ เกาะนิ โคบาร์ และเกาะสุ ม าตราคลื่ น สึ น ามิ ดั ง กล่ า วเริ่ ม ต้ น ขึ้ น ที่ จุ ด ก าเนิ ด ของ
แผ่นดินไหวนอกชายฝั่งด้านตะวันตกของหัวเกาะสุมาตราในประเทศอินโดนีเซีย แล้วเคลื่อนตัวแผ่
ขยายไปทั่วทะเลอันดามัน จนถึงชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ข องประเทศอินเดียและเกาะศรีลังกา
บางส่วนของคลื่นยังเคลื่อนตัวไปถึงชายฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกาด้วย รวมประเทศที่ประสบ
ภัยจากคลื่นสึนามิ และมีผู้เสียชีวิตในครั้งนั้น 11 ประเทศ คือ อินโดนี เซีย มาเลเซีย ไทย พม่า
อินเดีย บังกลาเทศ ศรีลังกา มัลดีฟส์ โซมาเลีย แทนซาเนีย และเคนยา
ส าหรับ ประเทศไทย พิ บั ติ ภั ย จากคลื่ น สึ น ามิ ไ ด้ ก่ อ ให้ เกิ ด ความตื่ น ตระหนกแก่
ประชาชนทั่วทั้งประเทศ เพราะมีการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนเป็นจานวนมากใน 6
จังหวัดภาคใต้ที่มีพื้นที่อยู่ติดกับชายฝั่งทะเลอันดามัน คือ ภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ ตรัง และสตูล
โดยเฉพาะที่จังหวัดพังงา กระบี่ และภูเก็ต มีการสูญเสียมากที่สุด นับเป็นพิบัติภัยทางธรรมชาติที่
เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็ว โดยไม่มีผู้ใดคาดคิดมาก่อน จึงไม่ได้มีการระมัดระวังและป้องกัน
ไว้ล่วงหน้า
เหตุการณ์การเกิดคลื่นสึนามิในทะเลอันดามัน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547
เวลา 07.59 น. ตามเวลาในประเทศไทย ได้เกิดแผ่นดินไหว มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณ
นอกฝั่งด้านตะวันตก ทางตอนเหนือของหัวเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ที่ละติจูด 3.3 องศา
เหนือ ลองจิจูด 95.8 องศาตะวันออก ลึกลงไปในดินประมาณ 30 กิโลเมตร มีความรุนแรง 8.9
ริกเตอร์ นับเป็นแผ่นดินไหว ครั้งรุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในทะเลอันดามันและรุนแรงมากเป็นอันดับ 5
ของโลก นับตั้งแต่ พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
อันดับที่ ความรุนแรง
1
2
3
4
5
6
7

9.5
9.2
9.1
9.0
8.9
8.7
7.5

สถานที่เกิด
ประเทศชิลี
รัฐอะแลสกา ประเทศสหรัฐอเมริกา
รัฐอะแลสกา ประเทศสหรัฐอเมริกา
คาบสมุทรคัมซัตคา ประเทศรัฐเซีย
เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
รัฐอะแลสกา ประเทศสหรัฐอเมริกา
หมู่เกาะดูริล ประเทศญี่ปุ่น
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พ.ศ.
2503
2507
2500
2500
2547
2508
2506

หลังจากเกิดแผ่นดินไหวไม่นาน ได้เกิดคลื่นสึนามิเคลื่อนตัวเข้าสู่ฝั่งตะวันตกเฉียง
เหนือสุดของเกาะสุมาตรา ในจังหวัดอาเจะห์ ความสูงและความรุนแรงของคลื่นทาให้เมืองและ
ชุมชนตามชายฝั่งถูกทาลายอย่างกว้างขวาง มีผู้ เสียชีวิตรวมกันทั้ งหมดมากกว่า 150,000 คน
บริเวณที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดอยู่ที่เมืองบันดาอาเจะห์ (Banda Ajeh) ซึ่งเป็นเมืองหลักของจังหวัด
รองลงมาคือ ที่เมืองเมอลาโบะห์ (Meulaboh) ซึ่งเป็นเมืองชายทะเล อยู่ไปทางใต้ของเมืองบันดา
อาเจะห์ นับเป็นการสูญ เสียชีวิตของผู้คนจากภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ ที่สุดในประเทศอินโดนีเ ซีย
เวลาประมาณ 10.00 น. คลื่นสึนามิได้เริ่มเคลื่อนตัวมายังชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมลายู ซึ่ง
อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ 500 - 600 กิโลเมตร ก่อให้เกิดความเสียหาย ใน
บริเวณชายฝั่งตอนเหนื อ ของประเทศมาเลเซี ย และภาคใต้ ข องไทย มีผู้ เสี ยชี วิตที่ เกาะปี นั งใน
ประเทศมาเลเซีย ประมาณ 70 คน และใน 6 จังหวัดภาคใต้ของไทย คือ จังหวัดสตูล ตรัง กระบี่
พังงา ภูเก็ต และระนอง รวมกัน ประมาณ 5,400 คน
คลื่นสึนามิส่วนหนึ่งเคลื่อนตัวต่อขึ้นไปทางเหนือจนถึงชายฝั่งของประเทศเมียนมาร์
และประเทศบังกลาเทศ ซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ 1,500 - 1,700 กิโลเมตร
มี ผู้ เสี ย ชี วิ ต ที่ บ ริ เวณปากแม่ น้ าอิ ร วดี ของประเทศพม่ า ประมาณ 60 คน ส่ ว นในประเทศ
บังกลาเทศมีรายงานผู้เสียชีวิต 2 คน
คลื่นสึนามิส่วนที่เคลื่อนตัวจากเกาะสุมาตรามุ่งไปทางตะวันตก เคลื่อนผ่านหมู่เกาะ
อันดามันและหมู่เกาะนิโคบาร์ ซึ่งเป็นดินแดนของประเทศอินเดียกลางทะเลอันดามัน จากนั้น
เคลื่อนตัวต่อไปถึงชายฝั่งของรัฐทมิฬนาฑู และทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอินเดีย รวมทั้ง
บริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศศรีลังกา ซึ่งเป็นเกาะใหญ่ ทางใต้ของอินเดีย มีผู้เสียชีวิตที่หมู่
เกาะอันดามันและหมู่เกาะนิโคบาร์ประมาณ 900 คน และที่รัฐทมิฬนาฑู ประมาณ 8,000 คน ซึ่ง
ส่วนใหญ่ อ าศั ยอยู่ที่เมื องนาคาปัต ตินั ม (Nagapattinum) ส่ วนในประเทศศรีลั งกา มี ผู้เสีย ชีวิต
ประมาณ 40,000 คน ต่อจากประเทศศรีลังกา คลื่นสึนามิได้เคลื่อนตัวผ่านมหาสมุทรอินเดียไปถึง
หมู่เกาะมัลดีฟส์ ซึ่งเป็นประเทศเล็กๆ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย ห่างจากเกาะศรีลังกาไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 650 กิโลเมตร เนื่องจากประเทศนี้มีภูมิประเทศที่เป็นหมู่เกาะปะการัง
เตี้ยๆ จึงได้รับความเสียหายมาก มีรายงานผู้เสียชีวิตประมาณ 82 คน
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คลื่นสึนามิส่วนหนึ่งยังคงเคลื่อนตัวต่อไปจนถึงชายฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกา ซึ่ง
อยู่ห่างจากจุดกาเนิดแผ่นดินไหว ประมาณ 5,500 กิโลเมตร แม้จะอ่อนกาลังบ้างแล้วแต่ก็ทาความ
เสี ย หายให้ แ ก่ บ ริ เวณชายฝั่ ง ของประเทศโซมาเลี ย และประเทศเคนยาได้ ม ากพอสมควร
มีผู้เสียชีวิตที่ประเทศโซมาเลีย ประมาณ 300 คน และที่ประเทศเคนยา 1 คน
นักธรณีวิทยาให้ความเห็นว่า คลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นในทะเลอันดามันครั้งนี้ มีสาเหตุมา
จาก แผ่นเปลือกโลกอินเดีย ขยับตัวเลื่อนมาทางทิศตะวันออก และมุดลงใต้ขอบแผ่นเปลือกโลก
ยูเรเชีย ทาให้ เกิด แผ่น ดิน ไหวตามแนวรอยต่อ ของแผ่น เปลื อกโลก ซึ่งมี ลักษณะเป็ น รอยเลื่อ น
(fault) ขนาดใหญ่เป็นแนวยาว ตั้งแต่ทางตะวันออกของพม่าและตะวันตกของไทย ลงไปตามแนว
ของหมู่ เกาะอัน ดามั น และหมู่ เกาะนิ โคบาร์ จนถึ งทางเหนื อ ของเกาะสุ ม าตรา และเนื่ องจาก
แผ่นดินไหวมีความรุนแรงมากถึงระดับ 8.9 ตามมาตราริกเตอร์ จึงเกิดเป็นคลื่นสึนามิ แผ่ขยาย
ออกไปโดยรอบในทะเลอันดามันและบางส่วนของมหาสมุทรอินเดีย
3.2 สถิติ/เหตุการณ์การเกิดสึนามิในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในโลก
แม้ว่าสึนามิจะเกิดขึ้นบ่อยในมหาสมุทรแปซิฟิก แต่ก็เป็นที่รู้จักกันดีว่าปรากฏการณ์
สึนามิได้เกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ของโลกด้วยเช่นกัน และมีข้อมูลเก่าแก่มากมายที่พูดถึง “สึนามิ”
ที่มีอานาจทาลายล้างสูงนี้ ซึ่งเรียงตามลาดับการเกิดขึ้นก่อนหลังได้ดังต่อไปนี้
เหตุการณ์ 6,100 ปีก่อนคริสต์ศักราช
สึนามิที่เกิดขึ้นในช่วง 6,100 ปีก่อนคริสต์ศักราช เป็นคลื่นสึนามิใต้น้าที่เกิดขึ้นใน
มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ เป็นผลจากการเลื่อนตัวของชั้นหินที่เรียกว่า “Storegga Slide” ซึ่ง
ทาให้เกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นดินใต้น้าครั้งใหญ่ติดต่อกันเป็นระลอก ๆ ยาวนานหลายหมื่นปี
สึนามิที่เกาะซานโตรินี่
ในปี 1650 ก่อน ค.ศ. คลื่นสึนามิจากภูเขาไฟระเบิดในเกาะซานโตรินี่ (Santorini)
ในช่วงระหว่างปี 1650 ก่อน ค.ศ. ถึง 1600 ก่อน ค.ศ. ภูเขาไฟในเกาะซานโตรินี่ของกรีซระเบิดขึ้น
ทาให้เกิดคลื่นใต้น้า “สึนามิ” ที่มีความสูงตั้งแต่ 100 เมตรถึง 150 เมตร ถาโถมเข้าถล่มชายฝั่ง
ทางด้านเหนือของเกาะครีต (Crete) ซึ่งอยู่ห่างออกไป 70 กิโลเมตร (45 ไมล์) โดยความแรงของ
คลื่น ได้กวาดทาลายต้นไม้ทุกต้นที่ขึ้นอยู่ในแนวป่ามิโนอัน ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเขียวชอุ่มรอบชายฝั่งทาง
เหนือของครีตจนหายไปหมดในชั่วพริบตา คาดกันว่าคลื่นใต้น้า “ซานโตรินี่” คือแหล่งข้อมูลที่ทา
ให้ เพลโต (Plato) นักเขียนชื่อดังของโลกท่านหนึ่ง เกิดแรงบันดาลใจในการเขียนวรรณกรรมเป็น
นวนิ ย ายดั ง เรื่อ ง “แอตแลนติ ส ” (Atlantis) และนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ห ลายคนเชื่ อ ว่ า คลื่ น สึ น ามิ
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“ซานโตรินี่” ที่เกิดขึ้นครั้งนี้คือแหล่งที่มาสาคัญที่นาไปสู่การบันทึกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับ เหตุการณ์
น้าท่วมโลก (Great Flood) ที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ทั้งของชาวยิว คริสเตียน และชาวอิสลาม
สถานการณ์สึนามิที่เมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส
เหตุ ก ารณ์ ก ารเกิ ด คลื่ น ใต้ น้ าที่ เกิ ด ขึ้ น จากแผ่ น ดิ น ไหวที่ เมื อ งลิ ส บอน ประเทศ
โปรตุเกส ในปี พ.ศ. 2298 (ค.ศ. 1755) ชาวโปรตุเกสจานวนหลายหมื่นคนรอดชีวิตจากเหตุการณ์
แผ่น ดิ น ไหวครั้งใหญ่ ที่ ลิ สบอนในปี พ.ศ. 2298 (ค.ศ. 1755) แต่ ก ลับ ต้ องเสี ยชี วิตไปทั น ที ด้ วย
คลื่นสึนามิที่โถมเข้าทาลายหลังเกิดแผ่นดินไหวได้เพียงไม่กี่นาที เนื่องจากคนจานวนมากหนีภัย
แผ่นดินไหวออกไปยังแนวชายฝั่งทะเล ด้วยเชื่อว่าเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัย พ้นอันตรายจาก
ไฟไหม้และการร่วงหล่นของเศษสิ่งของต่าง ๆ ได้ เมื่อเกิด อ๊าฟเตอร์ช็อก ก่อนหน้าที่กาแพงน้าที่สูง
ใหญ่ จะถาโถมเข้าถล่มท่าเรือบนชายฝั่งนั้น น้าทะเลได้เหือดแห้งลดระดับลงไปมากจนซากเรือ
สินค้าเก่า ๆ ที่ปรักหักพังและหลงลืมกันไปแล้ว โผล่ขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจน
แผ่นดินไหว สึนามิ และไฟไหม้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้สังหารชาวเมืองลิสบอนไป
มากกว่า 2 ใน 3 ของจานวนชาวเมืองทั้งหมดประมาณ 275,000 คน บันทึกประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ
การสารวจทางทะเลของ วาสโก ดา กามา และ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ที่เก็บไว้ก็สูญหายไป ตึก
รามอาคารต่ า ง ๆ จ านวนนั บ ไม่ ถ้ ว นถู ก ท าลาย การพั ง พิ น าศของลิ ส บอนยั ง ส่ ง ผลให้ ค วาม
ทะเยอทะยานด้านการล่าอาณานิคมของจักรวรรดิโปรตุเกสสะดุดลงด้วยชาวยุโรปในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 18 พยายามที่จะเข้าใจภัยพิบัติที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบของศาสนา และระบบความเชื่อในหลักแห่ง
เหตุผล นักปรัชญาในยุคส่องสว่าง (the Enlightenment) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วอลแตร์ ได้บันทึก
เรื่องถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แนวความคิดหลักปรัชญาของการทาให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น ดังเช่นที่อธิบาย
โดยนั ก ปรั ช ญา อิ ม มานู เอลคานท์ (Immanuel Kant) ในหนั ง สื อ The Observation on the
Feeling of the Beautiful and Sublime นั้นได้แรงบันดาลใจบางส่วนมาจากความพยายามที่จะ
เข้าใจถึงความร้ายกาจของเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นใต้น้าสึนามิที่ลิสบอนครั้งนี้
สัตว์จานวนมากรู้โดยสัญชาตญาณถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น และได้หนีภัยขึ้นไปยังพื้นที่
สูง ก่อนหน้าที่น้าทะเลจะซัดเข้าฝั่ง แผ่นดินไหวที่ลิสบอนเป็นกรณีแรกที่มีการบันทึกไว้เป็นเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดังกล่าวในทวีปยุโรป ปรากฏการณ์ในลักษณะนี้ ได้รับการบันทึก ไว้
เช่ น กั น ในศรีลั งกาในปี พ.ศ. 2547 เมื่ อ เกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวในมหาสมุ ท รอิ น เดี ย นั ก วิ ท ยาศาสตร์
บางรายสงสั ย ว่ า สั ต ว์ ต่ า ง ๆ อาจมี ค วามสามารถในการรั บ สั ญ ญาณ คลื่ น เรย์ ลี ค วามถี่ ต่ า
(subsonic Rayleigh waves) ได้ จากการไหวของแผ่ น ดิ น ในช่ วงเวลาไม่ กี่น าที หรือ ไม่ กี่ ชั่ วโมง
ก่อนที่คลื่นใต้น้าจะพัดกระหน่าเข้าสู่ชายฝั่ง
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เกาะกรากะตัว
เหตุการณ์ ภู เขาไฟบนเกาะกรากะตัว ในประเทศอินโดนีเซีย เกิดการระเบิดอย่าง
รุนแรงเมื่อปี พ.ศ. 2426 (ค.ศ. 1883) หินเหลวละลายใต้ปล่องภูเขาไฟถูกพ่นออกมาจานวนมาก
เกิดโพรงขนาดใหญ่ขึ้นใต้ดิน ทาให้พื้นแผ่นดินที่อยู่เบื้องบนและพื้นทะเลยุบตัวลง ส่งผลให้เกิด
ระลอกคลื่นสึนามิขนาดใหญ่ขึ้น บางลูกมีความสูงกว่า 40 เมตรจากระดับน้าทะเล ระลอกคลื่น
สึนามิที่เกิดขึ้น จากการระเบิดของภูเขาไฟกรากะตัวในอินโดนีเซียครั้งนี้ เคลื่อนตัวถาโถมเข้าสู่
บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรแปซิฟิก ชายฝั่งตะวันตกของอเมริกา อเมริกาใต้และ
บริเวณที่ห่างไกลออกไปอีกในช่องแคบอังกฤษ ส่วนพื้นที่ชายฝั่งใกล้เคียงในเกาะชวาและสุมาตรา
กระแสน้าทะเลไหลบ่าท่วมทะลักเข้าไปถึงพื้นแผ่นดินภายในซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลเข้าไปเป็น
ระยะทางหลายไมล์ สร้างความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงแก่สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติครั้งนี้
และท าให้ ไม่ มี ก ารเข้ าไปตั้ งถิ่ น ฐานอาศั ย อยู่ ในพื้ น ที่ ดั งกล่ าวอี ก เลย ปั จ จุ บั น พื้ น ที่ บ ริ เวณนี้ ได้
กลายเป็นเขตป่าทึบมีชื่อว่า เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ “อูจังกูลอน” (Ujung Kulon nature reserve)
สึนามิแปซิฟิก
พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946) เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในหมู่เกาะอาลิวเชียน ก่อให้เกิด
คลื่นสึนามิที่ถาโถมเข้าสู่ฮาวายและอะแลสกา ของสหรัฐอเมริกา ทาให้มีผู้เสียชีวิตจานวน 165 คน
มหันตภัยสึนามิที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นส่งผลให้เกิดการก่อสร้างระบบเตือนภัยสึนามิสาหรับบรรดา
ประเทศที่ตั้งอยู่ตามบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกขึ้นในปี พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949)
สึนามิชิลี
ในปี พ .ศ. 2503 (ค.ศ.1960 ) ได้ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ แ ผ่ น ดิ น ไหวครั้งใหญ่ ที่ป ระเทศชิ ลี
(The Great Chilean Earthquake) มีระดับความรุนแรง 9.5 ริกเตอร์ซึ่งเป็นระดับที่รุนแรงที่สุด
เท่ าที่ เคยมี ก ารบั น ทึ ก ไว้ เหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ าวเกิ ด ขึ้ น นอกชายฝั่ ง ตอนกลางทางใต้ ข องประเทศ
ชิลี ก่อให้เกิดคลื่นสึนามิที่สร้างความหายนะอย่างรุนแรงที่สุดในคริ สต์ศตวรรษที่ 20 คลื่นสึนามิ
เคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมด ขนาดคลื่นมีความสูงถึง 25 เมตร ขณะเดียวกัน
คลื่นสึนามิ ได้เคลื่อนตัวเข้าถล่มโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น หลังจากเกิด เหตุการณ์แผ่นดินไหวนาน
เกือบ 22 ชั่วโมง ขนาดความสูงของคลื่นสูงถึง 10 ฟุตเหนือระดับกระแสน้า มีจานวนผู้เสียชีวิตจาก
เหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นตามมามีจานวนระหว่าง 490-2,290 ราย
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สึนามิกู๊ดฟรายเดย์
พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1964) เหตุ ก ารณ์ แผ่ น ดิ น ไหวกู๊ ด ฟรายเดย์ (Good Friday
Tsunami) ขนาด 9.2 ริกเตอร์ ก่อให้เกิดคลื่นสินามิถาโถมเข้าถล่มชายฝั่งอะลาสก้าบริติชโคลัมเบีย
แคลิฟอร์เนียและชายฝั่งเมืองแปซิฟิกนอร์ธเวสต์ในสหรัฐอเมริกา ทาให้ประชาชนเสียชีวิต 122 คน
คลื่นสึนามิมีความสูงถึง 6 เมตร ในเมือง Crescent City ซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปในแคลิฟอร์เนียมี
ผู้เสียชีวิต 11 คน
สึนามิจากแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดีย
พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) เหตุการณ์การเกิด คลื่นสึนามิครั้งแรกในประเทศไทยเกิด
จากแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดีย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ระลอกคลื่นยักษ์ดังกล่าวทาให้มี
ผู้เสียชีวิตกว่า 165,000 ราย (มากกว่า 105,000 รายเสียชีวิตในอินโดนีเซีย) คลื่นสึนามิได้ถาโถม
เข้าถล่มและคร่าชีวิตผู้คนจานวนมากที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หรือบริเวณที่ใกล้กับจุดเกิดแผ่นดินไหว
เช่ น อิ น โดนี เ ซี ย ไทย และพื้ น ที่ บ ริ เ วณ ชายฝั่ ง ทางตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ของ มาเลเซี ย
ไปจนถึงพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลออกไปหลายพันกิโลเมตรในบังกลาเทศ อินเดีย ศรีลังกา หมู่เกาะมัล
ดีลฟ์ และแม้กระทั่งโซมาเลีย เคนยา และแทนซาเนีย ซึ่งตั้งอยู่ในแถบแอฟริกาตะวันออก
ประเทศในแถบมหาสมุ ทรอิ น เดี ย ยังไม่ มี ระบบเตื อนภั ยคลื่น สึ น ามิ ที่ส มบู รณ์ พ อ
ดังเช่นประเทศในภูมิภาคมหาสมุทรแปซิฟิก ส่วนหนึ่งเนื่องจากไม่มีภัยพิบัติที่เกิดจากคลื่นยักษ์ใน
ภู มิ ภ าคมานานแล้ ว นั บ ตั้ งแต่ เกิ ด คลื่ น สึ น ามิ จ ากการระเบิ ด ของภู เขาไฟกรากะตั ว ในปี พ.ศ.
2426 (ค.ศ. 1883) ซึ่งทาให้มีผู้เสียชีวิต 36,000 คน ภัยจากสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย ที่เกิดขึ้น
ล่าสุดในปี พ.ศ. 2547 นี้ส่งผลให้ องค์การยูเนสโกและองค์การระหว่างประเทศหลายแห่งออกมา
เคลื่อนไหว เรียกร้องให้มีการจัดตั้งระบบเตือนภัยสึนามิโลกขึ้น
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สถิติการเกิดคลื่นสึนามิทรี่ ้ายแรงในพื้นที่ต่าง ๆ ทัว่ โลก
ตารางแสดงสถิติสึนามิในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
วันที่/เดือน/พ.ศ.
สถานที่เกิด
26 สิงหาคม พ.ศ. 2426 (ค.ศ. 1883)
16 สิงหาคม พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976)
26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004)
25 ตุลาคม พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)
11 เมษายน พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)

ภูเขาไฟกรากะตัวระเบิด
รอบอ่าวโมโร (เมืองโคตาบาโต) ประเทศฟิลิปปินส์
หมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
หมู่เกาะเมินตาวัย ประเทศอินโดนีเซีย
หมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ขนาด 8.9 และ
8.3 ประเทศไทยสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ เกิด
คลื่นสึนามิขนาดเล็ก และไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศ
ไทย

ตารางแสดงสถิติสึนามิในเอเชียใต้
วันที่/เดือน/พ.ศ.
สถานที่เกิด
พ.ศ. 2067 (ค.ศ. 1524)
2 เมษายน พ.ศ. 2305 (ค.ศ. 1762)
16 มิถุนายน พ.ศ. 2362 (ค.ศ. 1819
31 ตุลาคม พ.ศ. 2390 (ค.ศ. 1847)
31 ธันวาคม พ.ศ. 2424 (ค.ศ. 1881)
26 สิงหาคม พ.ศ. 2426 (ค.ศ. 1883)
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945)

ใกล้เมือง Dabhol รัฐมหารัชตะ ประเทศอินเดีย
ชายฝั่งอาระคัน ประเทศพม่า
Rann of Kachchh รัฐกุจาราช ประเทศอินเดีย
หมู่เกาะนิโคบาร์ใหญ่
หมู่เกาะคาร์นิโคบาร์
ภูเขาไฟกรากะตัวระเบิด
ชายฝั่ง Mekran บาลูจิสถาน

ตารางแสดงสถิติสึนามิในอเมริกาและแคริบเบียน
วันที่/เดือน/พ.ศ.
11 ตุลาคม พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918)
18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2472 (ค.ศ. 1929)
4 สิงหาคม พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946)
18 สิงหาคม พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946)
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2383 (ค.ศ. 1840)
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2415 (ค.ศ. 1872)
9 มกราคม พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926)

สถานที่เกิด
เปอร์โตริโก
นิวฟาวนด์แลนด์
สาธารณรัฐโดมินิกัน[
สาธารณรัฐโดมินิกัน
เกรท สเวลล์ในแม่น้าเดลาแวร์
รัฐเมน
รัฐเมน
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เหตุ ก ารณ์ สึ น ามิ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในอดี ต ที่ ผ่ านมาของโลกยังมี อี ก มากมาย ที่ ส าคัญ ๆ
ประกอบด้วย
ครั้งที่ 1 วั น ที่ 20 มกราคม 2150 (ค.ศ. 1607) ประชาชนจ านวนหลายพั น คนที่
อาศัย อยู่ต ามชายฝั่งช่องแคบอังกฤษ (Bristol Channel) จมน้ าเสี ยชีวิต ขณะที่ บ้ านเรือนที่ อ ยู่
อาศัยและหมู่บ้านหลายแห่งถูกน้าพัดกวาดหายลงไปในทะเลจากกระแสน้าที่เอ่อท่วมอย่า งรวดเร็ว
ซึ่งอาจเป็น คลื่นสึน ามิ สาเหตุที่ทาให้ เกิดน้าท่วมในครั้งนั้ นยังเป็ นที่ถกเถียงกันอยู่ แต่ก็มี ความ
เป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดจากสาเหตุ 2 ประการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันโดยมิได้คาดหมายมา
ก่อน คือ สภาพดินฟ้าอากาศที่วิปริตอย่างรุนแรงและช่วงกระแสน้าทะเลที่หนุนขึ้นสูงสุด
ครั้งที่ 2 มหันตภัยสึนามิครั้งเลวร้ายที่สุดอีกครั้งหนึ่ง ถาโถมเข้าถล่มหมู่บ้านหลาย
หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ตามชายฝั่งเกาะซานริกู (Sanriku) ประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2439 (ค.ศ. 1896) คลื่น
ที่มีความสูงกว่าตึก 7 ชั้น (ประมาณ 20 เมตร) พร้อมกับกวาดกลืนชีวิตผู้คนจานวน 26,000 คนลง
สู่ท้องทะเล
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2472 (ค.ศ. 1929)เกิดเหตุการณ์ แผ่นดินเลื่อนตัวใต้ทะเลที่หมู่เกาะ
Aleutian คลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นถาโถมเข้าสู่เกาะฮาวายกลืนชีวิตผู้คนไป 159 ราย
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2501 (ค.ศ. 1958) สึนามิที่เกิดขึ้นในอ่าว Lituya Bay รัฐอะลาสก้ า
เป็นสึนามิขนาดมหึมาขนาดเมก้าสึนามิ เกิดจากน้าแข็งถล่ม เป็นสึนามิเฉพาะท้องถิ่น เนื่องจาก
พื้นที่ได้รับผลกระทบจากัดวงอยู่เฉพาะในอ่าว แต่ได้รับการบันทึกไว้ว่าเป็นคลื่นสึนามิที่สูงที่สุดเป็น
ประวัติการณ์ โดยมีความสูงมากกว่า 500 เมตร (1,500 ฟุต) เหนือระดับน้าทะเล คลื่นที่เกิดไม่
สามารถเคลื่อนตัวออกไปไกลจากแนวฟยอร์ด (fjord) ที่ล้อมรอบอยู่ได้ แต่ก็ทาให้มีผู้เสียชีวิต 2
รายจากเรือที่เข้าไปทาการประมงอยู่ในบริเวณนั้น และหลังของมันก็ทาให้พื้นดินบริเวณนั้นถูกกลืน
หายไปเกือบหมด และมีแผ่นดินบางส่วนจมลงไปใต้น้า
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976) 16 สิงหาคม (เที่ยงคืน) เกิดคลื่นสึนามิเข้าถล่ม
ภูมิภาครอบอ่าวโมโร (เมืองโคตาบาโต) ประเทศฟิลิปปินส์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 5,000 ราย
ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2526 (ค.ศ. 1983) ประชาชนจานวน 104 รายในภาคตะวันตกของ
ประเทศญี่ ปุ่น เสียชีวิตจากคลื่ นสึน ามิ ที่โถมเข้าถล่มหลังจากเกิด เหตุ การณ์ แผ่น ดิน ไหวในพื้ น ที่
ใกล้เคียง

ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภยั ธรรมชาติ 3 - 173

ครั้งที่ 7 วันที่ 17 กรกฎาคม 2541 (ค.ศ. 1998) สึนามิปาปัวนิวกินี คร่าชีวิตผู้คน
จานวนประมาณ 2,200 ราย หลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ริกเตอร์ ในบริเวณ 15 กิโลเมตร
นอกชายฝั่งปาปัวนิวกินี และห่างจากเวลานั้นเพียงแค่ 10 นาที คลื่นยักษ์สูง 12 เมตรเคลื่อนเข้า
ถล่มชายฝั่ง ในขณะที่ระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวยังไม่สามารถที่จะก่อให้เกิดคลื่นยักษ์ขนาด
ใหญ่ ดั งกล่ าวได้ โดยตรง แต่ ก ารที่ เกิ ด คลื่น ยั ก ษ์ ได้ นั้ น เชื่ อ กัน ว่า เนื่ อ งจากแผ่ น ดิ น ไหวส่ งผลให้
แผ่นดินใต้ทะเลเกิดการเลื่อนตัว และเหตุการณ์หลังนี้ทาให้เกิดสึนามิขึ้น ทาให้สองหมู่บ้านของ
ปาปัวนิวกินี คือ อารอป และวาราปู ถูกทาลายเรียบเป็นหน้ากลอง

เรื่องที่ 4 อันตรายจากสึนามิลดได้...ถ้าใส่ใจการเตรียมพร้อม
4.1 การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดสึนามิ
1.1.1 เมื่อได้รับฟังประกาศจากทางราชการเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณทะเล
อันดามัน ให้เตรียมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดคลื่นสึนามิตามมาได้โดยด่วน
4.1.2 สังเกตปรากฏการณ์ของชายฝั่ง หากทะเลมีการลดของระดับน้าลงมาก หลัง
การเกิดแผ่นดินไหว ให้สันนิษฐานว่าอาจเกิดคลื่นสึนามิตามมาได้ ให้อพยพคนในครอบครัว สัตว์
เลี้ยง ให้อยู่ห่างจากชายฝั่งมาก ๆ และอยู่ในที่ดอนหรือน้าท่วมไม่ถึง
4.1.3 ติดตามการเสนอข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
4.1.4 หากที่พักอาศัยอยู่ใกล้ชายหาด ควรจัดทาเขื่อน กาแพง ปลูกต้นไม้ วางวัสดุ
ลดแรงปะทะของน้าทะเล และก่อสร้างที่พักอาศัยให้มั่นคงแข็งแรง ในบริเวณย่านที่มีความเสี่ยงภัย
ในเรื่องคลื่นสึนามิ
4.1.5 หลีกเลี่ยงการก่อสร้างใกล้ชายฝั่งในย่านที่มีความเสี่ยงสูง
4.1.6 วางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยจากคลื่นสึนามิ เช่น กาหนดสถานที่ในการอพยพ
แหล่งสะสมน้าสะอาด เป็นต้น
4.1.7 คลื่นสึนามิ ในบริเวณหนึ่งอาจมีขนาดเล็ก แต่อีกบริเวณหนึ่งอาจมีขนาดใหญ่
ดังนั้นเมื่อได้ยินข่าวการเกิดคลื่นสึนามิ ขนาดเล็กในสถานที่หนึ่ง จงอย่าประมาทให้เตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์
4.2 การปฏิบัติขณะเกิดสึนามิ
4.2.1 ในกรณีที่ได้รับการเตือนภัยว่าจะเกิดคลื่นสึนามิ ให้ตั้งสติให้ดี และปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่ได้รับการอบรมมา ควรเตรียมอาหารแห้ง น้าดื่ม ยา เวชภัณฑ์ เอกสารสาคัญและเงินสด
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จานวนหนึ่งติดตัวไปด้วย ให้อพยพขึ้นไปยังที่เนินสูงน้าท่วมไม่ถึง หรือใช้เส้นทางที่ทางราชการ
กาหนดไว้
4.2.2 เมื่อเห็นน้าทะเลลดลงอย่างผิดปกติ อย่าลงไปในชายหาด เพราะหากเกิดคลื่น
เคลื่อนตัวเข้ามาจะไม่สามารถวิ่งหลบหนีคลื่นได้ทัน
4.2.3 ผู้ที่เดินเรืออยู่ในทะเล เมื่อได้ยินการเตือนภัยห้า มนาเรือเข้ามาบริเวณชายฝั่ง
เป็นอันขาด ถ้าอยู่ในท่าเรือหรืออ่าวให้รีบนาเรือออกไปกลางทะเลห่างจากชายฝั่ง เพราะคลื่นสึนามิ
ที่อยู่ไกลชายฝั่งมาก ๆ จะมีขนาดเล็ก
4.2.4 คลื่นสึนามิสามารถโถมเข้าหาชายฝั่งได้หลายระลอก แต่ละระลอกอาจทิ้งช่วง
ประมาณ 20 นาที ควรรอสักระยะหรือจนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยแล้ว ผู้ที่อพยพขึ้นสู่ที่
สูงจึงลงมาจากที่หลบภัยหรือเรือที่ลอยลาอยู่กลางทะเลจึงกลับเข้าฝั่ง
4.2.5 เมื่อรู้ว่ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น ขณะที่อยู่ในทะเลหรือบริเวณชายฝั่ง ให้รีบออก
จากบริ เวณชายฝั่ งไปยั งบริเวณที่ สู ง หรื อ ที่ ด อนทั น ที โดยไม่ ต้ อ งรอประกาศจากทางราชการ
เนื่องจากคลื่นสึนามีเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง
4.2.6 คลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกจากการเกิดแผ่นดินไหวครั้งเดียว
4.2.7 อย่ าลงไปในชายหาดเพื่ อ ดู ค ลื่ น เพราะเมื่ อ เห็ น คลื่ น แล้ ว ก็ ใกล้ เกิ น กว่ า จะ
หลบหนีทัน
4.3 การปฏิบัติหลังเกิดสึนามิ
4.3.1 สารวจดูตนเองและคนที่ใกล้ชิดว่ามีใครได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายหรือไม่
ถ้ามีควรรีบปฐมพยาบาลและนาส่งโรงพยาบาลโดยด่วน
4.3.2 หลังจากคลื่นสึนามิพัดเข้าสู่ชายฝั่ง เมื่อเหตุการณ์จะสงบลง สิ่งที่ควรระวัง คือ
การเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวเบา ๆ หรือ ที่ เรีย กว่า อาฟเตอร์ช็ อ ก (after shock) ตามมา ซึ่ งมั ก จะเกิ ด
ตามมาหลังจากเกิดแผ่นดินไหวประมาณครึ่งชั่วโมงถึง 2 วัน และหากเกิดอาฟเตอร์ช็อกขึ้นไม่ควร
ออกจากตัวอาคารบ้านเรือน ไม่ควรยืนใกล้หน้าต่าง ประตู เพราะกระจกอาจจะแตก ทาให้ได้รับ
อันตรายได้
4.3.3 สารวจความเสียหายของอาคารบ้านเรือน สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ และรีบแจ้งให้
ทางการทราบ
4.3.4 ติดตามฟังประกาศจากทางราชการ หากให้มีการอพยพออกนอกพื้นที่ ควร
หยิบเอกสารสาคัญและทรัพย์สินมีค่า แล้วออกจากบริเวณดังกล่าวไปอยู่ในเขตปลอดภัยต่อไป
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติ
สาระสาคัญ
การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติแต่ละครั้ง นามาซึ่งความสูญ เสียอย่างมากมายมหาศาล
ประมาณค่ามิได้ สูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สิน นอกจากนี้ทางด้านจิตใจนับเป็นความสูญเสียที่ยาก
จะทาใจได้ จาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ได้รับผลจากภัยพิบัติทางธรรมชาติต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือและ
เยี ย วยา ดั งนั้ น จ าเป็ น อย่ างยิ่ งที่ ต้ อ งมี บุ ค คลองค์ ก รหรือ หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งเข้ ามาให้ ค วาม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกขั้นตอน

ตัวชี้วัด
1. ระบุบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
2. ระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

ขอบข่ายเนื้อหา
1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

เวลาที่ใช้ในการศึกษา 6 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู้
1. ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยพิบัติธรรมชาติ 3
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3
3. เว็บไซต์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติ
4. สื่อประกอบอื่นที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นเช่น วารสาร จุลสาร แผ่นพับ แผ่นปลิว หรือ
วีดิทัศน์ที่สามารถศึกษาค้นคว้าได้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภยั ธรรมชาติ 3 - 176

เรื่องที่ 1 บุคลากรที่เกีย่ วข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ความสู ญ เสี ย และความเสี ย หายที่ เกิ ด จากภั ยธรรมชาติ ไม่ ว่าจะเป็ น ภั ยแล้ ง วาตภั ย
อุ ทกภั ย ดิ น โคลนถล่ ม ไฟป่ า หมอกควั น แผ่ น ดิ น ไหว รวมถึ งภั ย จากคลื่ น สึ น ามิ ล้ ว นเป็ น ภั ย
ธรรมชาติที่ทาให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากมายมหาศาล บางครั้งประชาชน
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสูญเสียที่เกิดจากการเสียชีวิต ไม่ว่าจะเป็น
คน สั ต ว์ และพั น ธุ์พื ชต่ าง ๆ ฉะนั้ น เมื่ อ เกิ ด เหตุ การณ์ เหล่านี้ ขึ้ น มา ผู้ป ระสบภั ย จึงควรได้ รับ
การดูแลช่วยเหลือจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนได้
บุคลากรที่สามารถให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยธรรมชาติมีอยู่จานวนมาก หากเป็นพื้นที่
ในชุมชน เช่น ภายในหมู่บ้าน ตาบล หรือชุมชนที่เราอยู่อาศัย เมื่อเกิดภั ยทางธรรมชาติครั้งใด
ผู้ที่เราสามารถขอความช่วยเหลือได้แก่
1.1 บุคลากรที่สามารถให้ความช่วยเหลือในชุมชน
- ผู้นาในชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กานัน
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือ นายก อบต.
- นายกเทศมนตรีเทศบาล
- นายกเทศมนตรีเมือง นายกเทศมนตรีนคร
- รวมทั้งผู้ที่ได้รับการยอมรับและเคารพนับถือในแต่ละชุมชน
1.2 การขอความช่ ว ยเหลื อ ระดั บ อ าเภอ จั ง หวั ด หรื อ ประเทศ สามารถแจ้ ง ความ
ประสงค์เพื่อขอความช่วยเหลือจากบุคคล ดังต่อไปนี้
- นายอาเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ.
- หัวหน้าหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
- ผู้ บ ริห ารระดั บ สู ง ของหน่ วยงานหรื อ องค์ ก รที่ รั บ ผิ ด ชอบ เช่ น รัฐมนตรี ว่ าการ
ปลัดกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรระดั บสูงแต่ละองค์กร เป็นผู้มีอานาจหน้าที่และศักยภาพใน
การให้ความช่วยเหลือได้มากกว่าระดับท้องถิ่น อีกทั้งสามารถประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือ
จากผู้บริหารระดับสูง ๆ ได้ง่ายและมีความรวดเร็วกว่าระดับท้องถิ่น
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เรื่องที่ 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
หน่ ว ยงานหรือ องค์ ก รที่ ส ามารถขอความช่ ว ยเหลื อ กรณี เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ภั ย พิ บั ติ ท าง
ธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนที่มาจาก ปัญหาภัยแล้ง อุทกภัยวาตภัย ดินโคลนถล่ม หมอก
ควัน แผ่นดินไหว รวมถึงปัญหาคลื่นสึนามิ หน่วยงานที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้โดยตรง ได้แก่
2.1 หน่วยงานระดับท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับตาบล อาเภอ จังหวัด ได้แก่องค์การบริหารส่วน
ตาบล ที่ ทาการเทศบาลตาบล เทศบาลเมื อง เทศบาลนคร ที่ว่าการอาเภอ ศาลากลางจั งหวัด
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นต้น
2.2 หน่ ว ยงานระดั บ ประเทศ ประกอบด้ ว ย กรม กองและระดั บ กระทรวง เช่ น
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึ กษาธิการ กระทรวงคมนาคม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น แต่ละหน่วยงานจะมีบทบาท หน้าที่และ
สามารถให้ความช่วยเหลือได้ ดังนี้
กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการป้องกันและให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกประเภท ทั้ งภัยจากการเกิด
อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว ดินโคลนถล่ม หรือภัยอื่น ๆ
หน่ ว ยงานหรือ องค์ ก รสั งกั ด กระทรวงมหาดไทยหลายองค์ ก ร มี ห น้ า ที่ ห ลั ก และ
บทบาทสาคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ แต่หน่วยงานที่ถือว่ามีบทบาทโดยตรงเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติทุก
ประเภท คือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีหน่วยงานที่ตั้งอยู่ประจาแต่ละจังหวัด คือ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปภ.)
กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานราชการมีหน้าที่ย กระดับการให้บริการประชาชน
พัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการคมนาคมขนส่ง ให้มีความคุ้มค่าและทั่วถึง ทาให้
ระบบคมนาคมขนส่งมีความปลอดภัย มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผสานและเชื่ อมโยงโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน ระบบขนส่ งสาธารณะ และขยายโอกาสการ
เดินทางสัญจรอย่างเสมอภาคทั่วถึงกัน การเกิ ด ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ห ลายชนิ ด เช่ น อุ ท กภั ย
วาตภัย แผ่นดินไหว รวมถึงดินโคลนถล่ม เป็นต้น ภัยเหล่านี้มักจะทาให้เกิดความเสียหายต่อระบบ
การคมนาคมขนส่งไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางเรือ หรือทางอากาศ กระทรวงคมนาคมจะมีหน้าที่ใน
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การแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น ทางหลวงชนบท ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภั ยจั งหวัด กรมทรัพ ยากรน้ า กรมทรัพ ยากรธรณี ในการให้ ค วามช่ว ยเหลื อเพื่ อ บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อเกิดภัยธรรมชาติขึ้น ย่อมส่งผลเสียหายต่อพื้นที่ดิน
ทากิน และพืชผลทางการเกษตร จนบางครั้งทาให้ เกษตรกรแทบสิ้นเนื้อประดาตัว ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองหรือไม่อาจพื้นตัวดาเนินอาชีพหลักทางการเกษตรได้ ด้ วยเหตุนี้ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จึ ง เข้ ามามี บ ทบาทส าคั ญ ในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แนะน าและฟื้ น ฟู อ าชี พ ของ
เกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม
หน่วยงานหรือองค์กรสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กรมวิชาการเกษตร
กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร
ส านั ก งานปฏิ รูป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม รวมถึ ง หน่ ว ยงานราชการบริ ห ารส่ ว นภู มิ ภ าค ได้ แ ก่
สานักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอาเภอ สานั กงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ฯลฯ จะมีส่วนช่วย
แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือองค์การนั้น ๆ ได้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรที่ถือได้ว่ามีบทบาทและ
หน้ าที่ โดยตรงหากเกิด ภั ย พิ บั ติท างธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ภั ย จากน้ าท่ วมหรือ อุท กภั ย
ภัยจากความรุนแรงของลมหรือวาตภัย ภัยจากดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน เป็นต้น
กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม มี อ านาจหน้ า ที่ เกี่ ย วกั บ การวางแผน
ส่งสริมพัฒนา และดาเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การอุตุนิยมวิทยา การสถิติ
ฯลฯ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแล รักษา ป้องกัน และให้คาแนะนา ช่วยเหลือ เมื่อ
เกิดสึนามิในพื้นที่
1. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ที่อยู่ : 120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคาร B) ชั้น 6
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทร : 02–152–1230
ศูนย์ประสานงานเหตุฉุกเฉิน โทร : 192 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
2. กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่อยู่ : 3/12 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต กทม. 10300
โทร : 02-637-3000
สายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง โทร : 1784
3. กรมอุตุนิยมวิทยา
ที่อยู่ : 4353 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
โทร : 02-399-4566, 02-399-4568-74
สายด่วน โทร : 1182
4. สภาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
ที่อยู่ : 88/40 หมู่ 4 สาธารณสุขซอย 6 (ในกระทรวงสารณสุข)
ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อ.เมืองจ.นนทบุรี 11000
โทร : 02-287201669, 02-2872-1601-05
เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร : 1669
5. สมาคมเพื่อนเตือนภัย
ที่อยู่ : 125/37 หมู่ 1 ตาบลลิปะน้อย
อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธิ์ธานี 84140
โทร : 07 741 5545
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หน่วยประสานงานการป้องกันไฟป่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแล รักษา ป้ องกัน และให้ คาแนะนา ช่วยเหลือ เมื่อเกิด
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เช่น
1. หน่ วยงานที่ เกี่ย วข้ องกับ ป่ าไม้ เช่น ส านั กงานป่ าไม้ อาเภอ สานั กงานป่ าไม้ จังหวัด
วนอุทยาน/กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหน่วยพิทักษ์ไฟป่าเป็นต้น
2. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ/จังหวัด (สายด่วน 1784)
3. กรมควบคุมมลพิษกรมควบคุมไฟป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. หน่วยแจ้งเหตุดับเพลิง (199)

ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภยั ธรรมชาติ 3 - 181

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22
23.
24.
25.

ข. ปรากฏการณ์เรือนกระจก
ข. ภัยแล้ง
ค. บริเวณที่มีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นอีกและบริเวณที่แห้งแล้งยังแห้งแล้งเพิ่มมากขึ้น
ข. ขาดแคลนแหล่งต้นน้้าล้าธาร
ค. แผ่นดินไหว
ง. ภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนท้าให้เกิดความเสียหาย
ข. พายุลมงวง
ค. ท้าให้สาธารณูปโภคเสียหาย
ก. ดีเปรสชั่นโซนร้อนไต้ฝุ่น
ก. ไซโคลน
ก. บริเวณที่ราบลุ่มแม่นํ้า
ง. ตัดสะพานไฟ และปิดแก๊สหุงต้ม
ข. เดินเข้าใกล้เสาไฟฟ้า
ก. การคมนาคมขนส่ง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเมือง
ค. การเฝ้าระวัง การเตือนภัย การป้องกันภัยและการแก้ปัญหาเมื่อเกิดภัย
ข. สุชา ปลูกหญ้าแฝกสลับกับไม้พื้นถิ่นบริเวณไหล่ทางที่มักเกิดดินโคลนถล่ม
ก. อบต. หรือ เทศบาลประจ้าต้าบล
ง. เกิดการระบาดของโรคต่างๆ
ก. ตั้งสติ แล้วรวบรวมอุปกรณ์ฉุกเฉินที่จ้าเป็นต้องใช้เมื่อประสบเหตุ
ค. ไฟที่เกิดจากสาเหตุอันใดก็ตามแล้วเกิดการลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการ
ควบคุมทั้งนี้ไม่ว่าไปนั้นจะเกิดขึ้นตามป่าธรรมชาติหรือสวนป่าก็ตาม
ข. 3 ชนิด
ง. การหาของป่า
ง. เก็บหาของป่าตามวิถีความเชื่อดั้งเดิมเพื่อเป็นรายได้เสริม
ก. ใช้คลองส่งน้้าเป็นแนวกันไฟ
ง. ปรากฏการณ์ที่ฝุ่นควันและอนุภาคแขวนลอยในอากาศรวมตัวกันในสภาวะที่
อากาศปิด
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

ก. การเผาป่าและเศษพืชในพื้นที่เกษตร
ข. พิษณุโลก
ข. หญิงมีครรภ์
ค. อยู่ในที่โล่ง ซึ่งมีลมพัดผ่าน
ข. เป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินที่รู้สึกได้ ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่งบนผิวโลก
ก. ไซสโมมิเตอร์
ก. ระดับความเสียหายจากการชนกันของแผ่นธรณีภาค
ข. บริเวณพื้นที่ของวงแหวนแห่งไฟ
ค. ต้าแหน่งที่มักเกิดแผ่นดินไหว
ค. คลื่นอ่าวจอดเรือ (harbour waves)
ข. แบบมุดตัว
ค. อเมริกา
ข. รีบตามหาญาติ เพื่อน หรือคนที่รู้จัก
ข. แผ่นเปลือกโลกอินเดียมุดลงใต้ขอบแผ่นเปลือกโลกยูเรเชีย
ค. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ้าจังหวัด
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ข. ปรากฏการณ์เรือนกระจก
ข. ภัยแล้ง
ค. บริเวณที่มีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นอีกและบริเวณที่แห้งแล้งยังแห้งแล้งเพิ่มมากขึ้น
ข. ขาดแคลนแหล่งต้นน้้าล้าธาร
ค. แผ่นดินไหว
ค. ภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรง จนท้าให้เกิดความเสียหาย
ง. พายุทอร์นาโด
ค. พายุแฮร์เรียต
ก. พายุที่มีก้าลังออนไมมีอันตรายรุนแรงแตท้าใหมีฝนตกปานกลาง
ค. นายแซมเตรียมวิทยุและอุปกรณ์สื่อสารชนิดใช้ถ่านแบตเตอรี่
ค. เป็นพื้นที่ต่้า ระบายน้้าไม่ได้
ข. ต้าบลห้วยยาบ อ้าเภอบ้านธิ จังหวัดล้าพูน
ง. ชีวิต ทรัพย์สิน สาธารณูปโภค ผลผลิตทางการเกษตร
ก. ผึ้ง มดแดง ท้ารังบนยอดไม้ แสดงว่าปีนั้นจะมีฝนตกมาก
ค. 3 สิงหาคม 2554 บ้านปู่ทา ต้าบลแม่สามแลบ อ้าเภอสบเมย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ก. ดูดทรายจากแม่น้า
ค. สังเกตลักษณะบริเวณโดยรอบที่ตงั้ ของชุมชนและบริเวณที่เสี่ยงภัยจากดินโคลนถล่ม
ง. ส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ข. พื้นที่ตามลาดเชิงเขาหรือบริเวณที่ลุ่มใกล้เชิงเขาที่มีการพังทลายของดินสูง
ง. ไฟที่เกิดจากสาเหตุอันใดก็ตาม แล้วเกิดการลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการ
ควบคุมทั้งนี้ไม่ว่าไฟนั้นจะเกิดขึ้นในป่าธรรมชาติหรือสวนป่าก็ตาม
ค. 3 ชนิด
ค. การหาของป่า
ก. เก็บหาของป่าตามวิถีความเชื่อดั้งเดิมเพื่อเป็นรายได้เสริม
ค. การใช้คลองส่งน้้าเป็นแนวกันไฟ
ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภยั ธรรมชาติ 3 - 184

25. ก. ปรากฏการณ์ที่ฝุ่นควันและอนุภาคแขวนลอยในอากาศรวมตัวกันในสภาวะที่
อากาศปิด
26. ข. ไฟป่าและการเผาวัสดุการเกษตร
27. ก. ไฟไหม้ป่าเป็นบริเวณกว้าง
28. ค. ปลูกพืชคลุมหน้าดินในบริเวณบ้าน
29. ก. เพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน
30. ง. เพื่อทราบผลกระทบหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
31. ง. บริเวณรอยต่อภูเขาแอลป์และภูเขาหิมาลัย
32. ข. การระเบิดหิน
33. ค. มุดเข้าใต้โต๊ะภายในอาคาร
34. ค. แผ่นยูเรเซีย กับ แผ่นอินเดีย-ออสเตรเรีย
35. ค. คลื่นอ่าวจอดเรือ (harbour waves)
36. ง. 800 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
37. ข. อเมริกา
38. ก. แผ่นเปลือกโลกอินเดียมุดลงใต้ขอบแผ่นเปลือกโลกยูเรเชีย
39. ข. รีบตามหาญาติ เพื่อน หรือคนที่รู้จัก
40. ง. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภัยแล้ง
กิจกรรมที่ 1.1 อธิบายความหมาย ภัยแล้ง ฝนแล้ง และฝนทิ้งช่วง
แนวตอบ ภัยแล้ง หมายถึง การขาดแคลนน้้าในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานาน ซึ่งเกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาที่อากาศมีความแห้งแล้งผิดปกติ น้้าในล้าน้้าคูคลองธรรมชาติลดลง รวมถึงความชื้นในดิน
ลดลงด้วย ส่งผลให้เกิดความขาดแคลนน้้ากินน้้าใช้ จนก่อให้เกิดความแห้งแล้ง
ฝนแล้ง หมายถึง ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศอันเกิดจากการที่ฝนน้อยกว่าปกติไม่
เพียงพอต่อความต้องการ หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ระยะเวลาที่เกิดความแห้งแล้งและความ
กว้างใหญ่ของพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งฝนแล้งที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากได้แก่ฝนแล้งที่เกิด
ในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่ว งฝนทิ้งช่ วงที่ย าวนานระหว่ างเดื อนมิถุน ายนต่อ เนื่องเดื อ น
กรกฎาคม
ฝนทิ้งช่วง หมายถึง ช่วงที่มีปริมาณฝนตกไม่ถึงวันละ 1 มิลลิเมตรติดต่อกันเกิน 15
วัน ในช่วงฤดูฝน เดือนที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงสูงคือ เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม
กิจกรรมที่ 1.2 บอกความแตกต่างระหว่างฝนแล้งและฝนทิ้งช่วงมาพอสังเขป
แนวตอบ ฝนแล้ ง คือ ความแห้ ง แล้ ง ของลมฟ้ า อากาศอั น เกิ ด จากการที่ ฝ นน้ อ ยกว่ า ปกติ ไ ม่
เพียงพอต่อความต้องการหรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ฝนทิ้งช่วง คือ ในช่วงฤดูฝน ปริมาณฝนตก
ตกไม่ถึงวันละ 1 มิลลิเมตร ติดต่อกันเกิน 15 วัน
กิจกรรมที่ 1.3 บอกสาเหตุของการเกิดภัยแล้ง
แนวตอบ สาเหตุของการเกิดภัยแล้ง ได้แก่
1. ปริมาณฝนตกน้อยเกินไป เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงติดต่อกันเป็นเวลานานหรือการ
กระจายน้้าฝนที่ตกไม่สม่้าเสมอตลอดทั้งปี
2. ขาดการวางแผนในการใช้น้าที่ดี เช่น ไม่จัดเตรียมภาชนะหรืออ่างเก็บน้้ารองรับ
น้้าฝนที่ตก เพื่อน้าไปใช้ในช่วงขาดแคลนน้้า
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3. ลักษณะภูมิประเทศไม่อ้านวยจึงท้าให้บริเวณนั้นไม่มีแหล่งน้้าธรรมชาติขนาดใหญ่
และถาวรหรืออยู่ใกล้ ภูมิประเทศลาดเอียงและดินไม่อุ้มน้้า ท้าให้การกักเก็บน้้าไว้ใช้ท้าได้ยาก เช่น
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
4. พืชพันธุ์ธรรมชาติถูกท้าลายโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้้าล้าธาร
กิจกรรมที่ 1.4 บอกผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง
แนวตอบ ผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง ได้แก่
1. ด้านเศรษฐกิจ สิ้นเปลืองและสูญเสียผลผลิตด้านเกษตร ปศุสัตว์ ป่าไม้ การประมง
เศรษฐกิจทั่วไป เช่น ราคาที่ดินลดลง โรงงานผลิตเสียหาย การว่างงาน สูญเสียอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ส่งผลให้รายได้ของประเทศลดลงก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ
2. ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสัตว์ต่าง ๆ ท้าให้ขาดแคลนน้้า เกิดโรคกับสัตว์
สูญเสียความหลากหลายพันธุ์ รวมถึงผลกระทบด้านอุทกวิทยา ท้าให้ระดับและปริมาณน้้าลดลง
พื้ น ที่ ชุ่ ม น้้ า ลดลง ความเค็ ม ของน้้ า เปลี่ ย นแปลง ระดั บ น้้ า ในดิ น เปลี่ ย นแปลง คุ ณ ภาพน้้ า
เปลี่ยนแปลง เกิดการกัดเซาะของดิน ไฟป่าเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพอากาศและสูญเสียทัศนียภาพ
เป็นต้น
3. ด้านสังคม เกิดผลกระทบในด้านสุขภาพอนามัย เกิดความขัดแย้งในการใช้น้าและ
การจัดการคุณภาพชีวิตลดลง
กิจกรรมที่ 1.5 ให้ผู้เรียนดูรูปภาพและตอบคาถามต่อไปนี้

แนวตอบ 1) จากรูปภาพผู้เรียนมีความรู้สึกอย่างไร ผู้เรียนสามารถตอบได้ตามความรู้สึก
2) จากรูปภาพสื่อให้เห็นถึงภัยพิบัติอะไร ภัยแล้ง
3) จากรูปภาพให้ผู้เรียนบอกสาเหตุของการเกิดภัยพิบัติดังกล่าว
สาเหตุของภัยแล้งเกิดขึ้นจากสาเหตุหลายประการ ทั้งจากการกระท้าของมนุษย์
และจากธรรมชาติ
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กิจกรรมที่ 1.6 บอกวิธีเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง มาอย่างน้อย 3 ข้อ
แนวตอบ 1. เตรียมกักเก็บน้้าสะอาดเพื่อการบริโภคให้เพียงพออย่ารีรอมิฉะนั้นจะไม่มีน้าให้เก็ บ
2 ขุดลอกคู คลอง และบ่อน้้าบาดาล เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้้า
3 วางแผนการใช้น้าอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้าใช้ตลอดช่วงภัยแล้ง
กิจกรรมที่ 1.7 ให้ ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาค้ น คว้ า ภั ย แล้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศต่ า งๆ ของโลก และ
ยกตัวอย่างมา 1 ประเทศ
แนวตอบ

ศึกษาจากข่าว หนังสือพิมพ์ สื่ออินเตอร์เน็ต ที่เป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน

กิจกรรมที่ 1.8 ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างว่าปรากฏการณ์ใดที่จะส่งผลต่ออุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น
แนวตอบ ปรากฏการณ์ “เอลนิโญ” โดยสื่อต่างประเทศรายงานว่าอุณหภูมิความร้อนของโลกได้
ท้าลายสถิติครั้งใหม่โดยในการตรวจวัดรายเดือนพบว่าเดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดเท่าที่เคยมีการ
ตรวจวัดมาอยู่ในปี 2558 นี้ถึง 4 เดือนด้วยกัน คือ กุมภาพันธ์มีนาคม พฤษภาคม และมิถุนายนที่
ผ่านมาเป็นความร้อนท้าลายสถิติในรอบระยะเวลามากกว่า 135 ปี
กิจกรรมที่ 1.9 จากบทความดังกล่าว ให้ผู้เรียนอธิบาย เหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็น
อย่างไร เพราะเหตุใด
แนวตอบ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และตอบค้าถามโดยการหาข้อมูลจากข้อความ/เนื้อหาที่ท่าน
ศึกษามาเป็นแนวในการตอบ
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วาตภัย
กิจกรรมที่ 2.1 ให้บอกความหมายของวาตภัย
แนวตอบ วาตภั ย หมายถึ ง ภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากพายุ ล มแรง จนท้ า ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่
ทรัพย์สิน อาคารบ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้าง ส้าหรับในประเทศไทยวาตภัย หรือพายุลมแรงมี
สาเหตุมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
กิจกรรมที่ 2.2 บอกประเภทของวาตภัยมีอะไรบ้าง
แนวตอบ วาตภัย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. พายุ ฝ นฟ้ า คะนอง เป็ น ปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น ประจ้ า เหนื อ
พื้นผิวโลกตามฤดูกาล บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรมีสภาพอากาศในเขตร้อนมีอากาศร้อน อบอ้าว ซึ่ง
เอื้อต่อการก่อตัวของพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดปี มักจะเกิดในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน พายุ
ประเภทนี้เกิดขึ้นบ่อยในภาคเหนือและภาคะวันออกเฉียงเหนือ
2. พายุหมุนเขตร้อนหรือพายุไซโคลน เกิดในฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคม ถึง
ตุลาคม ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิก หรือทะเลจีนใต้ เมื่อเคลื่อนขึ้นฝั่งทวีปจะท้าให้เกิดคลื่นสูง ใน
ทะเล มีความรุนแรงตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุตามล้าดับจากดีเปรสชั่น โซนร้อน
และไต้ฝุ่น
3. พายุทอร์นาโด เป็นพายุหมุนที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกา พายุนี้มีขนาดเนื้อที่เล็กหรือ
เส้นผ่าศูนย์กลางน้อย แต่หมุนด้วยความเร็วสูง หรือความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางมากกว่าพายุหมุน
อื่น ๆ ก่อความเสียหายรุนแรงในบริเวณที่พัดผ่าน เกิดทั้งบนบกและในทะเล
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กิจกรรมที่ 2.3 บอกสาเหตุที่ทาให้เกิดวาตภัย
แนวตอบ การเกิดวาตภัยเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ ความแตกต่างของอุณหภูมิสองแห่ง และความ
แตกต่างของความกดอากาศ
1. ความแตกต่างของอุณหภูมิสองแห่ง เนื่องจากอากาศเมื่อได้ความร้อนจะขยายตัว
อากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้น ท้าให้อากาศในบริเวณข้างเคี ยงซึ่งมีอุณหภูมิต่้ากว่าเคลื่อนเข้าแทนที่
การเคลื่อนที่ของอากาศเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิในสองบริเวณก่อให้เกิดลม
2. ความแตกต่างของความกดอากาศ อากาศเมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัว ท้าให้มี
ความหนาแน่นลดลง และเป็นผลให้ความกดอากาศน้อยลง อากาศเย็นในบริเวณใกล้เคียงซึ่งมี
ความหนาแน่นมากกว่าจะเคลื่อนที่เข้ามาบริเวณที่มีความกดอากาศต่้า การเคลื่อนที่ของอากาศ
เนื่องจากบริเวณที่มีความกดอากาศต่างกันก่อท้าให้เกิดลม
กิจกรรมที่ 2.4 บอกความเสียหายที่เกิดจากวาตภัย
แนวตอบ พายุที่เกิดขึ้นและเคลื่อนที่ผ่านบริเวณใดจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ ดังนี้
1. เกิดฝนตกหนักและเกิดน้้าท่วมอย่างรุนแรง บ้านเรือนหลายหลังพังทลาย ประชากร
เสียชีวิตเป็นจ้านวนมาก
2. พืชผลที่ปลูกไว้และที่นาหลายหมื่นไร่ได้รับความเสียหาย
3. ความเสียหายต่อกิจการขนส่งทั้งทางบก ทางอากาศ และทางเรือ ดังนี้
3.1 ทางบก การเกิ ด น้้ า ท่ ว มอย่ า งรุ น แรงท้ า ให้ ถ นนและสะพานขาดหรื อ ช้ า รุ ด
กิจการขนส่งต้องหยุดชะงัก รัฐต้องเสียงบประมาณในการก่อสร้างและซ่อมแซมเป็นจ้านวนมาก
3.2 ทางอากาศ พายุที่พัดอย่างรุนแรงจะท้าให้เครื่องบินได้รับอันตรายจากฝนที่ตก
หนัก ลูกเห็บ และฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นอาจท้าให้เครื่องบินตกได้
3.3 ทางเรือ การเกิดพายุขึ้นในทะเลท้าให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ และความแรงของ
พายุท้าให้เรืออับปางได้ ดังนั้น เมื่อเกิดพายุรุนแรงขึ้นในท้องทะเลจะต้องหยุดการเดินเรือ และ
หาทางน้าเรือเข้าที่ก้าบังหรือจอดพักตามท่าเรือที่อยู่ใกล้เคียง
กิจกรรมที่ 2.5 ศึกษาข้อมูลวาตภัยในทวีปอื่น ๆ นอกเหนือจากทวีปเอเชีย จากสื่อต่าง ๆ แล้ว
เขียนสรุปสถานการณ์และความเสียหายมาพอเข้าใจ
แนวตอบ สรุปให้ครอบคลุมว่า วาตภัยหรือพายุที่ยกตัวอย่างชื่ออะไร เกิดที่ไหน ความรุนแรง
เท่าใด เกิดความเสียหายอย่างไรบ้าง รัฐมีแผนแตรียมรับสถานการณ์อย่างไร
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กิจกรรมที่ 2.6 บอกสถิตกิ ารเกิดพายุหมุนเขตร้อนที่เข้าสู่ประเทศไทย
แนวตอบ สถิติพายุหมุนเขตร้อนที่เข้าสู่ประเทศไทยฤดูกาลของการเกิดพายุหมุนเขตร้อนในทะเล
จีนใต้หรืออ่าวไทยนั้น เกิดในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมหรือพฤศจิกายน ระหว่าง
เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม มักไม่ปรากฏมากนัก อาจมีเพียง 1-2 ลูก แต่ในช่วงเดือนสิงหาคม
และกันยายน อาจมีถึง 3-4 ลูก พายุที่เกิดในช่วงนี้มักจะขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนาม แล้วค่อยๆ
อ่อนก้าลังลงตามล้าดับ ไม่มีอันตรายจากลมแรง แต่พายุที่เกิดในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน
ส่วนใหญ่จะผ่านมาทางตอนใต้ของปลายแหลมญวน หากเป็นพายุใหญ่เคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทย อาจ
ท้าให้เกิดความเสียหายได้ เช่น พายุเขตร้อน “แฮร์เรียต” และพายุไต้ฝุ่น “เกย์” ที่ได้กล่าวมาแล้ว
ส่วนพายุหมุนเขตร้อนในทะเลอันดามัน เกิดได้ใน 2 ช่วงเวลาของปี คือ ในเดือนเมษายน
ถึงกลางเดือนพฤษภาคมช่วงหนึ่ง และในกลางเดือนตุลาคมถึงธันวาคมอีกช่วงหนึ่ง โดยเกิดมากที่สุด
ในเดือนพฤศจิกายน และเกิดมากรองลงมาในเดือนพฤษภาคม
ช่วงที่พายุหมุนเขตร้อนเข้าสู่ประเทศไทยมากที่สุดเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม รองลงมา คือ
เดือนกันยายน จ้านวนพายุหมุนเขตร้อน ที่เข้าสู่ประเทศไทย โดยเฉลี่ยมีประมาณ 3 ลูกต่อปี
กิจกรรมที่ 2.7 จงอธิบายแนวทางการเตรียมการป้องกันอันตรายจากวาตภัยต้องปฏิบตั ิอย่างไร
แนวตอบ แนวทางการเตรียมการป้องกันอันตรายจากวาตภัยต้องปฏิบัติ ดังนี้
1. ติดตามสภาวะอากาศ ฟังค้าเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาสม่้าเสมอ
2. สอบถาม แจ้งสภาวะอากาศร้ายแก่กรมอุตุนิยมวิทยา
3. ซ่อมแซม อาคารให้แข็งแรง เตรียมป้องกันภัยให้สัตว์เลี้ยงและพืชผลการเกษตร
4. ฝึกซ้อมการป้องกันภัยพิบัติ เตรียมพร้อมรับมือ และวางแผนอพยพหากจ้าเป็น
5. เตรียมเครื่องอุปโภค บริโภค ไฟฉาย แบตเตอรี่ วิทยุกระเป๋าหิ้วติดตามข่าวสาร
6. เตรียมพร้อมอพยพเมื่อได้รับแจ้งให้อพยพ
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แนวตอบ/เฉลยกิจกรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อุทกภัย
กิจกรรมที่ 3.1 จงบอกความหมายของอุทกภัย
แนวตอบ อุทกภัย คือ ภัยหรืออันตรายที่เกิดจากน้้าท่วม หรืออันตรายอันเกิดจากภาวะที่น้าไหล
เอ่อล้นฝั่งแม่น้า ล้าธาร หรือทางน้้าเข้าท่วมพื้นที่ซึ่งโดยปกติแล้วไม่ได้อยู่ใต้ระดับน้้า หรือเกิดจาก
การสะสมน้้าบนพื้นที่ซึ่งระบายออกไม่ทัน ท้าให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้้า
กิจกรรมที่ 3.2 จงบอกสาเหตุและปัจจัยของการเกิดอุทกภัย
แนวตอบ สาเหตุและปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้เกิดอุทกภัยมี 2 ประการ คือ การเกิดภัยธรรมชาติและ
การกระท้าของมนุษย์
1. การเกิดภัยธรรมชาติ ได้แก่
1.1 ฝนตกหนักจากพายุหรือพายุฝนฟ้าคะนอง เป็นพายุที่เกิดขึ้นติดต่อกันเป็น
เวลานานหลายชั่วโมง มีปริมาณฝนตกหนักมากจนไม่อาจไหลลงสู่แม่น้าล้าธารได้ทันจึงท่วมพื้นที่ที่
อยู่ในที่ต่้า ซึ่งมักเกิดในช่วงฤดูฝนหรือฤดูร้อน
1.2 ฝนตกหนั ก จากพายุ ห มุ น เขตร้ อ น เมื่ อ พายุ นี้ เ กิ ด ที่ แ ห่ ง ใดแห่ ง หนึ่ ง เป็ น
เวลานานหรือแทบไม่เคลื่อนที่จะท้าให้บริเวณนั้นมีฝนตกหนักติดต่อกันตลอดเวลายิ่งพายุมีความ
รุนแรงมาก เช่น มีความรุนแรงขนาดพายุโซนร้อนหรือไต้ฝุ่น เมื่อเคลื่อนตัวไปถึงที่ใดก็ท้าให้ที่นั้น
เกิ ด พายุ ล มแรง ฝนตกหนั ก เป็ น บริเวณกว้ า งและมีน้ า ท่ ว มขั ง นอกจากนี้ ถ้ า ความถี่ข องพายุที่
เคลื่อนที่เข้ามาหรือผ่านเกิดขึ้นต่อเนื่องกัน ถึงแม้จะในช่วงสั้นแต่ก็ท้าให้น้าท่วมเสมอ
1.3 ฝนตกหนักในป่าบนภูเขา ท้าให้ปริมาณน้้าบนภูเขาหรือแหล่งต้นน้้ามีมาก มี
การไหลเชี่ยวอย่างรุนแรงลงสู่ที่ราบเชิงเขา เกิดน้้าท่วมขึ้นอย่ างกะทันหัน เรียกว่าน้้าท่วมฉับพลัน
เกิดขึ้นหลังจากที่มีฝนตกหนักในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ หรือเกิดก่อนที่ฝนจะหยุดตก มักเกิดขึ้นในล้า
ธารเล็ก ๆ โดยเฉพาะตอนที่อยู่ใกล้ต้นน้้าของบริเวณลุ่มน้้า ระดับน้้าจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จังหวัด
ที่อยู่ใกล้เคียงกับเทือกเขาสูง เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เป็นต้น
1.4 ผลจากน้าทะเลหนุน ในระยะที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อยู่ในแนวที่ท้าให้
ระดับน้้าทะเลขึ้นสูงสุด น้้าทะเลจะหนุนให้ระดับน้้าในแม่น้าสูง มากขึ้น ประกอบกับระยะเวลาที่
น้้าป่าและน้้าจากภูเขาไหลลงสู่แม่น้า น้้าในแม่น้าจึงไม่อาจไหลลงสู่ทะเลได้ ท้าให้เกิดน้้าเอ่อล้นตลิ่ง
และท่วมเป็นบริเวณกว้าง ยิ่งถ้ามีฝนตกหนักหรือมีพายุเกิดขึ้นในช่วงนี้ ความเสียหายก็จะมีมากขึ้
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1.5 ผลจากลมมรสุมมีกาลังแรง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นมรสุมที่พัดพาความชื้น
จากมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่ประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เมื่อมีก้าลังแรงเป็น
ระยะเวลาหลายวัน ท้าให้เกิดคลื่นลมแรง ระดับน้้าในทะเลตามขอบฝั่งจะสูงขึ้น ประกอบกับมีฝน
ตกหนักท้าให้เกิดน้้าท่วมได้ ยิ่งถ้ามีพายุเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้ก็จะยิ่งเสริมให้มรสุมดังกล่าวมีก้าลัง
แรงขึ้นอีก ส่วนมรสุมตะวัน ออกเฉียงเหนือพัดจากประเทศจีนเข้าสู่ประเทศไทย ปะทะขอบฝั่ง
ตะวันออกของภาคใต้ มรสุมนี้มีก้าลังแรงเป็นครั้งคราว เมื่อบริเวณความกดอากาศสูงในประเทศจีน
มีก้าลังแรงขึ้นจะท้าให้มีคลื่นค่อนข้างใหญ่ในอ่าวไทย และระดับน้้าทะเลสูงกว่าปกติ บางครั้งท้าให้
มีฝนตกหนักในภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปท้าให้เกิดน้้าท่วมเป็นบริเวณกว้าง
1.6 ผลจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด เมื่อเกิดแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟบน
บกและภูเขาไฟใต้น้าระเบิดเปลือกของผิวโลกบางส่วนจะได้รับความกระทบกระเทือนต่อเนื่องกัน
บางส่วนของผิวโลกจะสูงขึ้นบางส่วนจะยุบลง ท้าให้เกิดคลื่นใหญ่ในมหาสมุทรซัดขึ้นฝั่ง เกิดน้้าท่วม
ตามหมู่เกาะและเมืองตามชายฝั่งทะเลได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในมหาสมุทรแปซิฟิก
2. การกระทาของมนุษย์ ได้แก่
2.1 การตัดไม้ทาลายป่าในพื้นที่เสี่ยงภัย เมื่อเกิดฝนตกหนักจะท้าให้อัตราการไหล
สูงสุดเพิ่มมากขึ้นและไหลมาเร็วขึ้นเป็นการเพิ่มความรุนแรงของน้้าในการท้าลายและยังเป็นสาเหตุ
ของดินถล่มด้วย นอกจากนี้ยังท้าให้ดินและรากไม้ขนาดใหญ่ถูกชะล้างให้ไหลลงมาในท้องน้้า ท้าให้
ท้ อ งน้้ า ตื้ น เขิ น ไม่ ส ามารถระบายน้้ าได้ ทั น ที ทั้ ง ก่ อ ให้ เกิ ด ความสู ญ เสี ย ชี วิ ต และบาดเจ็ บ ของ
ประชาชนทางด้านท้ายน้้า
2.2 การขยายเขตเมืองลุกล้าเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่า ซึ่งเป็นแหล่งเก็บน้้าธรรมชาติ
ท้าให้ไม่มีที่รับน้้า เมื่อน้้าล้นตลิ่งก็จะเข้าไปท่วมบริเวณที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่้า ซึ่งเป็นเขตเมืองที่ขยาย
ใหม่ก่อน
2.3 การก่ อ สร้างโครงสร้ า งขวางทางน้ าธรรมชาติ ท้ า ให้ มี ผ ลกระทบต่ อ การ
ระบายน้้าและก่อให้เกิดปัญหาน้้าท่วม
2.4 การออกแบบทางระบายน้าของถนนไม่เพียงพอ ท้าให้น้าล้นเอ่อในเมือง ท้า
ความเสียหายให้แก่ชุมชนเมืองใหญ่ เนื่องจากการระบายน้้าได้ช้ามาก
2.5 การบริหารจัดการน้ าที่ไม่ดี เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท้า ให้ เกิดน้้า ท่ว มโดยเฉพาะ
บริเวณด้านท้ายเขื่อนหรืออ่างเก็บน้้า
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กิจกรรมที่ 3.3 จงบอกผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย
แนวตอบ ผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย ได้แก่
1. ผลกระทบทางด้านการศึกษา สถานศึกษาที่ถูกน้้าท่วมเกิดความเสียหายเพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา และลดปัญหาการเดินทาง ท้าให้ต้องปิดการเรียนการสอน ซึ่ง
จ้าเป็นต้องมีการสอนชดเชย หรือการปิดภาคเรียนไม่ตรงตามเวลาที่ก้าหนด
2. ผลกระทบทางด้านการเกษตร เมื่อเกิดอุทกภัย จะท้าให้ผลผลิตทางด้านการเกษตร
เช่น ข้าว พืชไร่ พืชสวน ตลอดจนพืชผลทางการเกษตรทุกชนิดที่ได้รับผลกระทบ ได้รับความ
เสียหาย ส่วนด้านการประมง การปศุสัตว์ ก็ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น นอกจากนี้เครื่องมือ เครื่องจักร
และอุปกรณ์ต่าง ๆ จะได้รับความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อราคาข้าว พืชไร่ พืชสวน สัตว์น้าและ
ผลผลิตอื่น ๆ ท้าให้การผลิต การขนส่งมีต้นทุนสูงขึ้นกว่าปกติ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกษตรกรที่ไม่มีเงินทุนส้ารองจะต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อลงทุนท้าการเกษตรต่อไป
3. ผลกระทบด้านอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งที่ได้รับผลกระทบจากการ
เกิดอุทกภัย ท้าให้เกิดความขัดข้องในการผลิตและการขาดแคลนปัจจัยเพื่อป้อนโรงงานทั่วโลก
ประเทศที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย เช่น ญี่ปุ่น ก็ได้รับผลกระทบ ส่งผลให้ก้าไรของบริษัท
ลดลงตามไปด้วย รายได้ลูกจ้างในไทยก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อการ
ส่งออก เพราะขาดวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
4. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการขาดวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอาจท้าให้สินค้าขาด
ตลาด ประกอบกับการจัดส่งที่ยากล้าบากจะยิ่งท้าให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นและอาจส่งผลกระทบทั่ว
โลก เพราะไทยเป็นแหล่งผลิตใหญ่ของโลกในปัจจุบั น อุทกภัยยังส่งผลให้อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจลดลง เนื่องจากความเสียหายทางด้านทรัพย์สินและความสูญเสียจากค่าเสียโอกาส เช่น
การผลิต การส่งออก เป็นต้น
5. ผลกระทบด้านการสาธารณสุข เมื่อเกิดน้้าท่วมติดต่อกันยาวนาน มักจะพบกับ
ปัญหาเกิดสิ่งปนเปื้อนของแหล่งน้้า และโรคที่มากับน้้า ท้าให้เกิดโรคระบาด เช่น โรคตาแดง โรค
ไข้ฉี่หนู โรคอุจจาระร่วง น้้ากัดเท้า น้้ากัดเล็บฯลฯ จึงส่งผลให้ประสบปัญหาการขาดยาและ
เวชภัณฑ์ รวมถึงสุขภาพจิตของประชาชนมีเพิ่มขึ้นด้วย
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กิจกรรมที่ 3.4 สมมติ ว่ า ผู้ เ รี ย นเป็ น นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลฟ้ า งาม ท่ า นคิ ด ว่ า
ตามวงจรการรับมืออุทกภัยจากรูปภาพด้านล่าง ท่านจะวางแผนรับมือการเกิดอุทกภัยอย่างไร
บ้าง (อธิบาย)

แนวตอบ ท่านสามารถตอบโดยค้านึงถึงการเตรียมพร้อมรับมือ โดยพิจารณาจาก ก่อนเกิด ขณะ
เกิดและหลังเกิดวาตภัย เป็นหลักในการพิจารณา
การเตรียมความพร้อมก่อนการเกิดภัย
- การป้องกันและลดผลกระทบ
- การประเมินความเสี่ยง
ขณะเกิดภัย
- การเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉิน
หลังการเกิดภัย
การพิจารณาความถูกต้องในค้าตอบให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้สอน
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กิจกรรมที่ 3.5 ให้ใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อที่ถกู และให้ใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อที่ผิด
แนวตอบ ข้อ 1-5 การเตรียมตัวรับมือก่อนการเกิดอุทกภัย
....... 1. แดงรอให้มีการเตือนภัยก่อนจึงค่อยเตรียมเก็บของในบ้าน
...... 2. ขาวตรวจเช็คสายไฟ ระบบไฟฟ้า และถังแก๊ส
...... 3. ด้าร่วมกันกับคนในชุมชนวางแผนป้องกันน้้าท่วมของหมู่บ้าน
...… 4. เขียวคาดคะเนพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย
…… 5. สุภาพใช้เครื่องปรับอากาศที่ถูกน้้าท่วม
ข้อ 6-10 การปฏิบัติตัวขณะระหว่างการเกิดอุทกภัย
...... 6. ประเสริฐตัดสะพานไฟและปิดแก๊สในบ้าน
...... 7. ประสาทรีบน้้าทรัพย์สินออกมาก่อนตัวเองเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
...…. 8. ประวิทย์ว่ายน้้าเล่นขณะน้้าท่วม
...…. 9. ประสงค์ขับรถยนต์ฝ่ากระแสน้้าเชี่ยวกราก
…… 10. ประพาสตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดเสียชีวิต
ข้อ 11-15 การปฏิบัติตัวหลังเกิดอุทกภัย
…… 11. สุภาส้ารวจความเสียหายของโครงสร้างตัวบ้าน ระเบียง หลังคา ให้แน่ใจ
ว่าปลอดภัย
…... 12. สุชาดาถ่ายรูปความเสียหายเพื่อน้าไปเรียกร้องค่าชดเชยจากประกันภัย
หรือเงินทดแทนช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
…... 13. สุวดีเปิดปั๊มน้้าประปาหลังน้้าท่วมเพื่อใช้ท้าความสะอาดทันที
…... 14. ฟ้าติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ
…... 15. สุชีพตรวจสอบไฟฟ้ารั่วในบริเวณน้้าขังโดยใช้ไขควงตรวจกระแสไฟฟ้า
ต่อด้วยด้ามไม้ก่อนใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
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กิจกรรมที่ 3.6 ให้ผู้เรียนประดิษฐ์เครื่องวัดปริมาณน้าฝนจากขวดน้าอัดลม
อุปกรณ์
1. ขวดน้้าอัดลมขนาด 2 ลิตร
2. คัตเตอร์หรือกรรไกร
3. ปูนซีเมนต์ผสมพร้อมใช้
4. สเกลวัดมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร
5. เทปใส หรือสติกเกอร์ใส
ขั้นตอนการทาเครื่องวัดปริมาณน้าฝนอย่างง่าย
1. ตัดกระบอกน้้าอัดลมให้มีรูปทรงกระบอกตามรอยปะ

2. ใส่ปูนตรงก้นขวดน้้าอัดลมทิ้งไว้ให้แห้ง

3. ติดสติ๊กเกอร์ วัดระดับน้้า
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ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม เป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบเครื่องวัดปริมาณน้าฝนจากวัสดุ
ท้ อ งถิ่ น และน าไปทดลองใช้ แล้ ว น ามาเปรี ย บเที ย บกั บ เครื่ อ งวั ด ปริ ม าณน้ าฝนจากขวด
น้าอัดลม และบันทึกผลในตารางที่กาหนดให้
เครื่องวัด
ปริมาณน้าฝน

ขนาดเส้นผ่า น้าหนัก
ปริมาณน้า ต้นทุน
ความโปรงใส
ศูนย์กลาง (กรัม) มองเห็น มองไม่เห็น ทีว่ ัดได้ การผลิต
(ซ.ม.)
(ม.ม.)
(บาท)
ข้างใน
ข้างใน

เครื่องวัดปริมาณน้้าฝน
จากขวดน้้าอัดลม
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4
กลุ่มที่ 5

สรุปผลการทดสอบคุณภาพเครื่องวัดปริมาณน้าฝน
แนวตอบ อยู่ในดุลยพินิจของผู้สอน
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ดินโคลนถล่ม
กิจกรรมที่ 4.1 แบ่งผู้เรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ เท่า ๆ กัน และให้ผู้เรียนชมวีดิทัศน์รายการ
ต้องรอด ตอน ดินโคลนถล่ม (ครูเตรียมมา) จากนั้นให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์เนื้อหาจากวีดิทัศน์ที่
ได้ชมไปแล้ว และให้เวลาผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม ทางอินเตอร์เน็ต โดยประเด็นในการ
วิเคราะห์ สืบเสาะ สืบค้น คือ
1. ความหมายของการเกิดดินโคลนถล่ม
2. ลักษณะการเกิดดินโคลนถล่ม
3. สาเหตุการเกิดดินโคลนถล่ม
4. ปัจจัยสาคัญในการเกิดดินโคลนถล่ม
5. สัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดดินโคลนถล่ม
6. พื้นที่เสียงภัยดินโคลนถล่ม
7. วิธีการป้องกันและลดผลกระทบดินโคลนถล่ม
หลังจากได้ข้อมูลแล้ว ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานาเสนอตามหัวข้อที่กาหนดให้ทั้ง 7 ประเด็น
กลุ่มละ 3-5 นาที
แนวตอบ 1. ความหมายของการเกิดดินโคลนถล่ม
การเกิดดินโคลนถล่ม หมายถึง ปรากฏการณ์ที่ส่วนของพื้นดิน ไม่ว่าจะเป็นก้อนหิน
ดิน ทราย โคลนหรือเศษดิน เศษต้นไม้ เกิดการไหล เลื่อน เคลื่อน ถล่ม พังทลาย หรือหล่นลงมา
ตามที่ลาดเอียง อันเนื่องมาจากแรงดึงดูดของโลก ในขณะที่ ส่วนประกอบของชั้นดิน ความชื้นและ
ความชุ่มน้้าในดินท้าให้เกิดการเสียสมดุล
2. ลักษณะการเกิดดินโคลนถล่ม มี 5 ลักษณะใหญ่ ๆ ดังนี้
2.1 การถล่มแบบร่วงหล่น มักจะเป็นก้อนหินทั้งก้อนใหญ่และก้อนเล็กลักษณะอาจ
ตกลงมาตรง ๆ หรือตกแล้วกระดอนลงมาหรืออาจกลิ้งลงมาตามลาดเขาก้อได้
2.2 การถล่มแบบล้มคว่้ามักจะเกิดกับหินที่เป็นแผ่นหรือเป็นแท่งหินที่แตกและล้ม
ลงมา
2.3 การถล่มแบบการเลื่อนไถล เป็นการเคลื่อนตัวของดินหรือหินจากที่สูงไปสู่ที่
ลาดต่้าอย่างช้า ๆ แต่หากถึงที่ที่มีน้าชุ่ม หรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง การเคลื่อนที่อาจเร็วขึ้นก็ได้
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2.4 การไหลของดิน (Flows) เกิดจากดินชุ่มน้้ามากเกินไป ท้าให้เกิดดินโคลนไหล
ลงมาตามที่ลาดชัน โดยการไหลของดินแบบนี้ ดินไหลอาจพัดพาเศษทราย ต้นไม้ โคลน หรือแม้น
กระทั่งก้อนหินเล็ก ๆ ลงมาด้วยและหากการไหลของดินพัดผ่านเข้ามาหมู่บ้านก็อาจท้าให้เกิดความ
เสียหายร้ายแรงได้
2.5 การถล่มแบบแผ่ออกไปด้านข้าง (Lataral Spreading) มักเกิดในพื้นที่ที่ลาดชัน
น้อยหรือพื้นที่ค่อนข้างราบโดยเกิดจากดินที่ชุ่มน้้ามากเกินไปท้าให้เนื้อดินเหลว และไม่เกาะตัวกัน
จนแผ่ตัวออกไปด้านข้าง ๆ โดยเฉพาะด้ายที่มีความลาดเอียงหรือต่้ากว่า
3. สาเหตุการเกิดดินโคลนถล่ม การเกิดดินโคลนถล่ม มีสาเหตุหลัก 2 สาเหตุ ได้แก่
3.1 สาเหตุที่เกิดตามธรรมชาติ ได้แก่
- โครงสร้างของดินที่ไม่แข็งแรง
- พื้นที่มีความลาดเอียงและไม่มีต้นไม้ยึดหน้าดิน
- การเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักและตกนาน ๆ
- ฤดูกาลโดยเฉพาะฤดูฝนส่วนส้าคัญท้าให้เกิดการอ่อนตัวและดินถล่ม
- ความแห้งแล้งและไฟป่าท้าลายต้นไม้ยึดหน้าดิน
- การเกิดแผ่นดินไหว
- การเกิดคลื่นสึนามิ เป็นต้น
3.2 สาเหตุที่เกิดจากการกระท้าของมนุษย์
- การขุดไหล่เขาท้าให้ไหล่เขาชันมากขึ้น
- การบดอัดดินเพื่อการก่อสร้างก็อาจท้าให้ดินข้างเคียงเคลื่อนตัว
- การสูบน้้าใต้ดิน น้้าบาดาลที่มากเกินไปท้าให้เกิดโพรงใต้ดินหรือการอัดน้้าลง
ในดินมากเกินไปก็ท้าให้โครงสร้างดินไม่แข็งแรงได้
- การถมดินบนสันเขาก็เป็นการเพิ่มน้้าหนักให้ดินเมื่อมีฝนตกหนักอาจท้าให้ดิน
ถล่มได้
- การตัดไม้ท้าลายป่าท้าให้ไม่มีต้นไม้ยึดเกาะหน้าดิน
- การสร้างอ่างเก็บน้้าบนก็เป็นการเพิ่มน้้าหนักบนภูเขาและยังท้าให้น้าซึมลงใต้
ดินจนเสียสมดุล เป็นต้น
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4. ปัจจัยสาคัญในการเกิดดินโคลนถล่ม ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ประการ ได้แก่
4.1 สภาพธรณีวิทยา ปกติชั้นดินที่เกิดการถล่มลงมาจากภูเขา เป็นชั้นดินที่เกิดจาก
การผุกร่อนของหินให้เกิดเป็นดิน ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของหินและโครงสร้างทางธรณีวิทยา
4.2 สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศที่ท้าให้เกิดดินถล่มได้ง่าย ได้แก่ภูเขาและ
พื้นที่ทมี่ ีความลาดชันสูง หรือมีทางน้้าคดเคี้ยวจ้านวนมาก
4.3 ปริม าณน้้ าฝน ดิ น โคลนถล่ ม จะเกิด ขึ้น เมื่ อ ฝนตกหนัก หรื อ ตกต่อ เนื่ อ งเป็น
เวลานาน น้้าฝนจะไหลซึมลงไปในชั้นดินจนชั้นดินอิ่มตัวด้วยน้้า ท้าให้ความดันของน้้าในดินเพิ่มขึ้น
เป็นการเพิ่มความดันในช่องว่างของเม็ดดิน ดันให้ดินมีการเคลื่อนที่ลงมาตามลาดเขาได้ง่าย
4.4 สภาพสิ่งแวดล้อมสภาพสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป อาจท้าให้เกิดดิน โคลน
ถล่มได้ พื้นที่ต้นน้้า ล้าธาร ป่าไม้ ถูกท้าลายในหลาย ๆ จุด การบุกรุกท้าลายป่าไม้เพื่อท้าไร่และ
ท้าการเกษตรบนที่สูง เป็นต้น
5. สัญญาณบอกเหตุ ก่อนเกิดดินโคลนถล่ม ก่อนเกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มอาจ
สังเกตได้จากสัญญาณ ดังต่อไปนี้
5.1 มีฝนตกหนักถึงหนักมากตลอดทั้งวัน
5.2 มีน้าไหลซึมหรือน้้าพุพุ่งขึ้นมาจากใต้
5.3 ระดับน้้าในแม่น้าล้าห้วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติ
5.4 สีของน้้ามีสีขุ่นมากกว่าปกติ เปลี่ยนเป็นเหมืองสีดินภูเขา
5.5 มีกิ่งไม้หรือท่อนไม้ไหลมากับกระแสน้้า
5.6 เกิดช่องทางเดินน้้าแยกขึ้นใหม่หรือหายไปจากเดิมอย่างรวดเร็ว
5.7 เกิดรอยแตกบนถนนหรือพื้นดินอย่างรวดเร็ว
5.8 ดินบริเวณฐานรากของตึกหรือสิ่งก่อสร้างเกิดการเคลื่อนตัวอย่างกะทันหัน
5.9 โครงสร้างต่าง ๆ เกิดการเคลื่อนหรือดันตัวขึ้น เช่น ถนน ก้าแพง
5.10 ต้นไม้ เสาไฟ รั้ว หรือก้าแพง เอียงหรือล้มลง เป็นต้น
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6. พื้นที่เสียงภัยดินโคลนถล่ม พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดภัยโคลนดินถล่ม ได้แก่
6.1 พื้นที่ตามลาดเชิงเขาหรือบริเวณที่ลุ่มใกล้เชิงเขาที่มีการพังทลายของดินสูง
6.2 พื้นที่เป็นภูเขาสูงชันหรือหน้าผาที่เป็นหินผุพังง่ายและมีชั้นดินหนาจากการผุ
กร่อนของหิน
6.3 พื้ น ที่ ที่ เ ป็ น ทางลาดชั น เช่ น บริ เ วณถนนที่ ตั ด ผ่ า นหุ บ เขา บริ เ วณล้ า ห้ ว ย
บริเวณเหมืองใต้ดินและเหมืองบนดิน
6.4 บริเวณที่ดินลาดชันมากและมีหินก้อนใหญ่ฝังอยู่ในดิน โดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้
ทางน้้า เช่น ห้วย คลอง แม่น้า
6.5 ที่ลาดเชิงเขาที่มีการขุดหรือถม
6.6 สภาพพื้นที่ต้นน้้าล้าธารที่มีการท้าลายป่าไม้สูง ชั้นดินขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว
6.6 เป็นพื้นที่ที่เคยเกิดดินถล่มมาก่อน
7. วิธีการป้องกันและลดผลกระทบดินโคลนถล่ม การป้องกันการเกิดดินโคลนถล่มที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้น นอกจากจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงแล้ว คนใน
ชุมชนควรร่วมมือกันในการก้าหนดแนวทางการป้องกันภัยพิบัติการเกิดดิน โคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยง
สรุปได้ดังนี้
7.1 ร่วมกันดูแล รักษา และป้องกันไม่ให้มีการตัดต้นไม้ท้าลายป่าในพื้นที่ป่าและ
บริเวณล้าห้วยให้มีความอุดมสมบูรณ์
7.2 คนในชุมชนควรร่วมกันจัดสรรเขตพื้นที่ป่าเป็นเขตป่าอนุรักษ์และเขตป่ าใช้
ประโยชน์ออกจากกัน เพื่อป้องกันการโค่นล้มต้นไม้
7.3 ส้ารวจบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดดินโคลนถล่ม
7.4 ควรท้าลายหรือขนย้ายเศษกิ่งไม้ ต้นไม้แห้งที่ถูกพัดมาสะสมขวางทางน้้า
7.5 ควรท้าการอพยพประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนกีดขวางทางน้้าขึ้นไปอยู่บนเนินหรือ
ที่สูงชั่วคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเตือนภัยว่าจะเกิดฝนตกหนักติดต่อกัน
7.6 จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเหตุแผ่นดินถล่ม
7.7 จัดท้าแผนการอพยพแผนการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัย และควรฝึกซ้อม
ตามแผนการอพยพในโอกาสที่เสี่ยงจะเกิดแผ่นดินถล่ม
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กิจกรรมที่ 4.2 ถ้าหากผู้เรียนมีตาแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ท่านจะมีการเตรียมความพร้อมอย่างไร
แนวตอบ 1. การเตรียมก่อนเกิดดินโคลนถล่ม
1.1 เข้ าร่ว มเครื อ ข่ า ยเฝ้ า ระวั ง แจ้ ง เตื อ นภั ย ดิ น โคลนถล่ ม ติ ด ต่ อ ประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้เกี่ยวกับดินโคลนถล่ม
1.2 จัดประชุมวางแผนเฝ้าระวังระดับชุมชนด้านดินโคลนถล่ม มอบหมายหน้าที่
เช่น จัดเวรยามเฝ้าระวังจุดต้นน้้า ตรวจดูเครื่องวัดปริมาณน้้าฝน วางแผนการอพยพ เป็นต้น
1.3 จัดประชุมวางแผนการป้องกันและลดการเกิดดินโคลนถล่ม เช่น ปลูกต้นไม้
เพื่อ ป้องกันและลดผลกระทบจากดินโคลนถล่ม จัดท้าโครงสร้างป้องกันในลาดเขาที่เป็นดิน จัดท้า
โครงสร้างป้องกันในลาดเขาที่เป็นหิน เป็นต้น
1.4 ติดตามข่าวสาร แจ้งข้อมูลข่าวสารให้ลูกบ้านเป็นระยะ
2. การปฏิบัติขณะเกิดดินโคลนถล่ม
2.1 ตั้งสติ แจ้งเตือนภัยดินโคลนถล่ม
2.2 อพยพชาวบ้านเข้าจุดรวมพล
2.3 เตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามแผนการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัย
แผ่นดินถล่ม
3. การปฏิบัติหลังเกิดดินโคลนถล่ม
3.1 ติดตามสถานการณ์และข่าวการพยากรณ์อากาศทางสถานีวิทยุ
3.2 ตรวจนับจ้านวนลูกบ้าน ตรวจความเสียหายเบื้องต้น
3.3 ติดต่อขอรับความช่วยเหลือและฟื้นฟูจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
- ป้องกันและบรรเทาภัยสาธารณภัย (ปภ.)
- นายอ้าเภอ
- ผู้ว่าราชการจังหวัด
- หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ไฟป่า
กิจกรรมที่ 5.1 ให้ผู้เรียนอธิบายความหมายของคาว่า "ไฟป่า" มาพอสังเขป
แนวตอบ ไฟป่า คือ ไฟที่เกิดจากสาเหตุอันใดก็ตาม แล้วเกิดการลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจาก
การควบคุมทั้งนี้ไม่ว่าไฟนั้นจะเกิดขึ้นในป่าธรรมชาติหรือสวนป่าก็ตาม
กิจกรรมที่ 5.2 ให้ ผู้ เ รี ย นชมวี ดิ ทั ศ น์ เ กี่ ย วกั บ สาเหตุ แ ละผลกระทบที่ เ กิ ด จากไฟป่ า จาก
https://www.youtube.com/watch?v=8oFvEvD2fLA (การป้องกันภัยไฟป่า 1/1) และ
https://www.youtube.com/watch?v=zCCPjBnXLPw (การป้องกันภัยไฟป่า 2/2)
แล้วสรุปส่งครู
แนวตอบ - สรุปเนื้อหาการชมวีดิทัศน์
- ผลกระทบที่เกิดจากไฟป่าได้แก่ ต่อสังคมพืช ดิน ทรัพยากรน้้า สัตว์ป่า สิ่งแวดล้อม
เล็ก ๆ ต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ สภาวะอากาศ
กิจกรรมที่ 5.3 ให้ผู้เรียนบอกชนิดของไฟป่า ฤดูกาลเกิดไฟป่าในประเทศไทย และประเทศ
ต่าง ๆ ในโลก
แนวตอบ 1. ชนิดของไฟป่า แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ไฟใต้ดิน ไฟผิวดิน ไฟเรือนยอด
2. ฤดู ก ารเกิ ด ไฟป่ าในประเทศไทย มักจะเกิดช่วงฤดูร้อน เพราะในช่วงฤดูร้อน
อากาศแห้ง ต้นไม้ขาดน้้า หญ้าหรือต้นไม้เล็ก ๆ อาจจะแห้งตายกลายเป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี
การเกิดไฟป่าในแต่ละภูมิภาค จะมีดังนี้
- ภาคเหนือมักจะเกิดในช่วงระหว่างเดือน เมษายน-พฤษภาคม ของทุกปี
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มักจะเกิดในช่างระหว่างเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคม
ของทุกปี
- ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มักจะเกิดในช่วงระหว่างเดือนมีน าคมพฤษภาคมของทุกปี

ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภยั ธรรมชาติ 3 - 204

3. ฤดูกาลเกิดไฟป่าประเทศต่าง ๆ ในโลก
- ฤดู ก าลเกิ ด ไฟป่ าในแถบเอเชี ย ต้ น เดื อ นตุ ล าคมเป็ น หน้า แล้ง ของอิ นโดนีเซีย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกาะกาลิมันตัน หรือเกาะบอร์เนียวเหนือและที่เกาะสุมาตราจะมีไฟป่าเกิดขึ้น
ท้าให้เกิดหมอกควันอย่างรุนแรงพัดมาปกคลุมเกาะสิงคโปร์และแหลมมลายู เลยมาถึง 4 จังหวัด
ภาคใต้และจังหวัดสงขลา บางทีก็เลยไปถึงเมืองไซ่ง่อนของประเทศเวียดนาม
- ประเทศแคนาดา มักเกิดในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม ของทุกปี
- ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐแคลิฟอร์ เนีย มักเกิดในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนสิงหาคม ของทุกปี
กิจกรรมที่ 5.4 ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาเหตุการณ์ไฟป่าสาคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
และต่างประเทศ อย่างน้อย 2 เหตุการณ์ และนามาแลกเปลี่ยนวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ร่วมกัน
แนวตอบ ในประเทศไทย ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อเดือน มีนาคม 2553 ไฟป่าบริเวณทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 108
ในต่ า งประเทศ ที่ แ คนาดาเมื อ งฟอร์ ม แมคเบอร์ เ รย์ รั ฐ อั ล แบร์ ต า วั น ที่ 4 เดื อ น
พฤษภาคม 2559
กิจกรรมที่ 5.5 เมื่อมีไฟป่าเกิดขึ้น นักศึกษาจะมีวิธีการรับมือก่อนเกิดไฟป่า ในขณะเกิดไฟป่า
และหลังเกิดไฟป่าอย่างไร
แนวตอบ ก่อนเกิดไฟป่า
1. ก้าจัดพืชที่ติดไฟได้ง่าย เช่น พวกหญ้าคา หญ้าสาบเสือ พงอ้อ ใบไม้กิ่งไม้เล็ก
2. จัดท้าแนวกันไฟโดยถางป้าให้ห่างจากทางเดินในระยะ 5 เมตร เพื่อป้องกันการ
ติดต่อลุกลามของไฟ
3. เมื่อพบเห็นกองไฟที่มีบุคคลเผาทิ้งไว้ก็รีบดับเสีย หรือเมื่อเห็นไฟไหม้ก็รีบท้าการดับ
ก่อนที่จะท้าให้เกิดการลุกไหม้มากขึ้น เมื่อเห็นว่าจะไม่สามารถดับได้ด้วยตนเองก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่
ดับเพลิงหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า
4. นักท่องเที่ยว ควรปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการป้องกันไฟป่า ให้ความร่วมมือ
เชื่อฟังค้าแนะน้าของเจ้าหน้าที่ และควรแนะน้าให้ทุกคนรู้จักอันตรายจากไฟป่า
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ขณะเกิดไฟป่า
1. ถ้ายังไม่มีเครื่องมือ หรือยังไม่มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากหน่วยควบคุมไฟป่าแล้ว อย่า
เสี่ยงเข้าไปดับ เว้นแต่เป็นการลุกไหม้เล็กน้อยของไฟที่เกิดจากพวกหญ้าต่างๆ เช่น หญ้าคา หญ้า
ขจรจบ หญ้าสาบเสือ
2. ควรช่วยกันตัดกิ่งไม้สด ตีไฟที่ลุกไหม้ตามบริเวณหัวไฟให้เชื้อเพลิงแตกกระจาย
แล้วตีขนานกับไฟป่าที่ก้าลังจะเริ่มลุกลาม
3. ถ้ามีรถแทรกเตอร์ควรไถไร่อ้อยหรือต้นข้าวให้โล่งว่างเพื่อท้าให้เป็นแนวกันไฟ มิให้
เกิดการติดต่อลุกลามมาได้
หลังจากเกิดไฟป่า
1. ตรวจดูบริเวณที่ยังมีไฟคุกรุ่น เมื่อพบแล้วจัดการดับให้สนิท
2. ค้นหาและช่วยเหลือคน สัตว์ที่หนีไฟออกมาและได้รับบาดเจ็บ
3. ระวังภัยจากสัตว์ที่หนีไฟป่าออกมา จะท้าอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้
4. ท้าการปลูกป่าทดแทน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกไม้โตเร็ว
5. รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนให้รู้เรื่องวิธีการป้องกันไฟป่าด้วยการประชาสัมพัน ธ์
การสอน การติดป้ายค้าเตือน
กิจกรรมที่ 5.6 ให้เสนอแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากไฟป่า
แนวตอบ แนวทางการตามพระราชด้าริป่าเปียกมี 6 วิธีด้วยกัน คือ
1. ท้าระบบป้องกันไฟไหม้ป่า โดยใช้แนวคลองส่งน้้าและแนวพืชชนิดต่าง ๆ ปลูกตามแนว
คลอง
2. สร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟ ป่าเปียก โดยอาศัยน้้าชลประทานและ
น้้าฝน

3. การปลูกต้นไม้โตเร็วคลุมแนวร่องน้้า เพื่อให้ความชุ่มชื่นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยาย
ออกไปทั้งสองข้างของร่องน้้า ซึ่งจะท้าให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าเพราะไฟป่า จะ
เกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้น
4. การสร้างฝายชะลอความชุ่มชื่น หรือเรียกว่า "check Dam" ขึ้นเพื่อปิดกั้นร่องน้้า
หรือล้าธารขนาดเล็กเป็นระยะๆเพื่อใช้เก็บกักน้้าและตะกอนดินไว้บางส่วน โดยน้้าที่เก็บไว้จะซึมเข้
ไปสะสมในดิน เพื่อท้าให้ความชุ่มชื่นแผ่ขยายเข้าไปทั้งสองด้านกลายเป็น "ป่าเปียก"
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5. การสูบน้้าเข้าไปในที่ระดับสูงที่สุดเท่าที่ท้าได้ แล้วปล่อยน้้าลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆ
ไหลซึมลงดิน เพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูป "ภูเขาป่า" ให้กลายเป็น "ป่าเปียก" ซึ่ง
สามารถป้องกันไฟป่าได้อีกด้วย
6. ปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่ก้าหนดให้เป็นช่องว่างของป่า ประมาณ 2 เมตร หากเกิดไฟ
ไหม้ป่าก็จะปะทะต้นกล้วยซึ่งอุ้มน้้าไว้ได้มากกว่าพืชอื่น ท้าให้ลดการสูญเสียน้้าลงไปได้มาก
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หมอกควัน
กิจกรรมที่ 6.1 อธิบายสาเหตุของการเกิดหมอกควัน
แนวตอบ สาเหตุของการเกิดหมอกควัน ได้แก่
1. ไฟป่า ทั้งที่เกิดตามธรรมชาติและเกิดจากมนุษย์ ท้าให้เกิดเป็นหมอกควันปกคลุมอยู่
ในบริเวณที่เกิดไฟป่าและพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อมีการพัดพาของกระแสลมจะท้าให้หมอกควันกระจาย
ตัวไปยังพื้นที่อื่น ๆ
2. การเผาเศษวัชพืชวัสดุทางการเกษตรและวัชพืชริมทาง เกษตรกรมักจะเผาเศษวัสดุ
ทางการเกษตรในหน้าแล้งเพื่อเตรียมพื้นที่ส้าหรับท้าการเกษตรในฤดูฝน
3. การเผาขยะจากชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง เขม่า
ควัน ก๊าซ และไอระเหย ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ
4. การคมนาคมขนส่ง สารมลพิษมาจากการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นภายในเครื่องยนต์ ได้แก่
สารประกอบไฮโดรคาร์ บ อน เช่ น ออกซิ แ ดนท์ สารอะโรมาติ ก ไฮโดรคาร์ บ อน เขม่ า ก๊ า ซ
ไนตริกออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ รวมทั้งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
5. ควันจากโรงงานอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดสิ่งเจือปนในอากาศ สารมลพิษทางอากาศที่
เกิ ด จากโรงงานอุ ต สาหกรรมส่ ว นมาก ได้ แ ก่ ฝุ่ น ละออง เขม่ า ควั น ก๊ า ซซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซด์
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ และก๊าซพิษอื่น ๆ
กิจกรรมที่ 6.2 อธิบายปัจจัยที่ทาให้ปัญหาหมอกควันมีความรุนแรงยิ่งขึ้น
แนวตอบ ปัจจัยที่ทาให้ปัญหาหมอกควันมีความรุนแรงยิ่งขึ้น ประกอบด้วย
ปัจจัยที่ 1 การเผาที่ เกิ ด ขึ้ น ภายในประเทศทั้ ง ในกรณีข องไฟป่ า และการเผาเพื่ อ
การเกษตร การเผาวัชพืชริมทาง และการเผาขยะมูลฝอยในชุมชน
ปัจจัยที่ 2 การเผาที่เกิดรอบ ๆ ประเทศ ซึ่งท้าให้เกิดปัญหาหมอกควันข้ามแดน
ปัจจัยที่ 3 สภาพภู มิ อ ากาศ ความกดอากาศสู ง ไม่ มี ล มพั ด ผ่ า น อากาศไม่ ส ามารถ
ลอยตัวสูงขึ้นได้ ท้าให้หมอกควันปกคลุมในพื้นที่ยาวนานกว่าวันที่มีอากาศแจ่มใสหรือมีลมพัดผ่าน
ปัจจัยที่ 4 สภาพภูมิประเทศที่มีภูเขาล้อมรอบ พื้นที่แอ่งกระทะหรือพื้นที่ปิดระหว่าง
หุบเขาท้าให้หมอกควันไม่สามารถแพร่กระจายไปแหล่งอื่นได้
ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภยั ธรรมชาติ 3 - 208

กิจกรรมที่ 6.3 บอกผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากหมอกควัน
แนวตอบ เมื่อร่างกายสูดดมหมอกควันเข้าสู่ร่างกายในระยะเวลาสั้น ๆ จะท้าให้เกิดผลกระทบ
ระบบต่าง ๆ ของร่างกายคือ
1. ระบบตา เกิดอาการระคายเคืองตา ตาแดง แสบตา ตาอักแสบ
2. ระบบผิวหนัง ระคายเคืองผิวหนัง เกิดผื่นคันผิวหนัง
3. ระบบทางเดินหายใจเกิดอาการระคายเคืองเยื่อบุจมูก แสบจมูก ไอ มีเสมหะ แน่น
หน้าอก หายใจมีเสียงหวีด หายใจถี่ และท้าให้เกิดโรคหอบหืด หลอดลมอักเสบทั้งแบบเฉียบพลัน
และเรื้อรัง ปอดอักเสบ ถุงลมโป่งพอง
4. ระบบหลอดเลือดและหัวใจ เกิดอาการแน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก หายใจถี่ เมื่อยล้า สั่น
ผิดปกติ ท้าให้เกิดโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจล้มเหลว กล้ามเนื้อหัวใจตาย เส้นเลือดในสมองตีบ

ประชาชนทั่วไปที่มีสุขภาพแข็งแรงสูดดมหมอกควันเข้าสู่ร่างกายในระยะเวลาสั้น จะ
สามารถปรับตัวและฟื้นฟูสภาพร่างกายได้อย่างรวดเร็ว และไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพในระยะ
ยาว แต่ในประชากรกลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ที่มีโรคประจ้าตัวเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ
ระบบหัวใจและหลอดเลือดอาจมีอาการรุนแรง
กิจกรรมที่ 6.4 อธิบายสถานการณ์หมอกควันในชุมชนของท่าน ตามประเด็นต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1 ชุมชนของท่าน (หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ หรือจังหวัด) เคยเผชิญปัญหา
จากหมอกควันหรือไม่ อย่างไร
ประเด็นที่ 2 หมอกควันในชุมชนของท่านเกิดจากสาเหตุอะไร
ประเด็นที่ 3 ท่านปฏิบัติอย่างไรเมื่อเผชิญกับหมอกควันในชุมชนของท่าน
แนวตอบ ประเด็นที่ 1 และ 2 ตอบตามสถานการณ์จริงของชุมชนของท่าน
ประเด็นที่ 3 ท่านปฏิบัติอย่างไรเมื่อเผชิญกับหมอกควันในชุมชนของท่าน
1. ดูแลตนเองหลีกเลี่ยงการออกก้าลังกายและการท้างานหนักที่ต้องออกแรงมากใน
บริเวณหมอกควัน หากจ้าเป็นต้องอยู่ในบริเวณทีมีหมอกควัน ควรสวมแว่นตา เพื่อป้องกันการ
ระคายเคืองตา และควรใช้หน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก
2. ดูแลบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก คนชรา และผู้ป่วยในครอบครัวอย่างใกล้ชิดและ
หมั่นสังเกตอาการของผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง หากพบอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์ รวมทั้งควรเตรียม
ยาและอุปกรณ์ที่จ้าเป็นให้พร้อม
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3. ดูแลบ้านเรือน เช่น ติดระบบกรองอากาศในบ้าน หากไม่มีระบบระบายอากาศหรือ
ระบบปรับอากาศ ต้องปิดประตูหน้าต่างไม่ให้ควันไฟหรือหมอกควันเข้ามาในอาคาร ปลูกพืชคลุม
หน้าดินในพื้นที่โล่งบริเวณบ้าน งดการรองรับน้้าฝนไว้ใช้อุปโภคชั่วคราว
4. การดูแลชุมชน ไม่ให้มีการเผาวัสดุทุกชนิดและการประกอบกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
หมอกควัน เผาขยะมูลฝอย เผาหญ้า เผาตอซังข้าว เป็นต้น
กิจกรรมที่ 6.5 ท่านจะเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์การเกิดหมอกควันในชุมชน
อย่างไร
แนวตอบ การเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์หมอกควัน
- ทุกคนในชุมชนร่วมมือกัน เลิก ลด หลีกเลี่ยงการเผาหรือท้ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น
ควันเพิ่มมากขึ้น
- ให้ความรู้แก่บุคคลในชุมชนเรื่องปัญหาหมอกควัน
- ทุกคนมีส่วนร่วมในการเก็บใบไม้กิ่งไม้เพื่อท้าปุ๋ยหมักแทนการเผา
- พยายามลดจ้านวนขยะ เมื่อมีขยะในครัวเรือนอาจใช้วิธีแยกขยะอย่างถูกวิธี
- ดูแลที่ดินของตัวเองอย่างสม่้าเสมอ เช่น มีการแผ้วถางไม่ให้รก และปลูกต้นไม้ เพื่อ
ป้องกันมิให้มีการเผาเกิดขึ้น
- ปลูกต้นไม้ใหญ่และไม้พุ่มรวมทั้งไม้ในร่มเพิ่มมากขึ้น
กิจกรรมที่ 6.6 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์หมอกควันข้อใดถูกต้อง
...... 1. เผาขยะที่อยู่รอบบ้านเพื่อความสะอาดเป็นระเบียบ
...... 2. เตรียมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือในการดับไฟป่า
...... 3. ลด ละ เลิก หรือหลีกเลี่ยงการเผาหรือการท้ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นควันเพิ่มขึ้น
...... 4. ให้ความรู้แก่ผู้อื่นว่าการก่อมลพิษทางอากาศทุกชนิด โดยเฉพาะการเผา บั่นทอน
สุขภาพตัวเองและผู้อื่น และการเผาผิดกฎหมายอาญา มาตรา 220 อาจถูกปรับ ถึง
14,000 บาทจ้าคุกถึง 7 ป หรือทั้งจ้าทั้งปรับ
...... 5. ลดการสร้างขยะ แยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อลดปริมาณขยะที่มักเป็นสาเหตุของการเผา
...... 6. ปลูกต้นไม้ใหญ่และไม้พมุ่ รวมทั้งไม้ในร่มเพิ่มมากขึ้น
...... 7. เผาซางข้าวในที่นาเพื่อปรับปรุงหน้าดินให้ดินมีธาตุอาหารเพิ่มขึ้น
..... 8. การเผาป่าผักหวานจะมีมีเพิ่มมากขึ้น
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...... 9. เจ้าของที่ดินดูแลที่ดินของตัวเอง มีการแผ้วถางและปลูกต้นไม้ เพื่อป้องกันมิให้มีการ
เผาเกิดขึ้น
...... 10. ให้การดูแลผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิดและหมั่นสังเกตอาการของผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
เช่น เด็กเล็ก คนชรา ผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แผ่นดินไหว
กิจกรรมที่ 7.1 ให้ผู้เรียนอธิบายความหมายของแผ่นดินไหว
แนวตอบ พจนานุ ก รม ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พุ ท ธศั ก ราช 2542 ได้ ใ ห้ ค วามหมายของ
แผ่นดินไหว หมายถึง การสั่นสะเทือนของแผ่นดินที่รู้สึกได้ ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่งบนผิวโลก
กิจกรรมที่ 7.2 ให้อธิบายสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว
แนวตอบ 1. เกิดจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกตามแนวระหว่างรอยต่อของแผ่นธรณีภาค ท้า
ให้ชั้นหินขนาดใหญ่แตกหักหรือเลื่อนตัวและถ่ายโอนพลังงานศักย์อย่างรวด เร็วให้กับชั้นหินที่อยู่
ติดกันในรูปของคลื่นไหวสะเทือน
2. เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ เนื่องจากในขณะที่แมกมาใต้ผิวโลกเคลื่อนตัวตาม
เส้นทางสู่ปล่องภูเขาไฟ สามารถท้าให้เกิดแผ่นดินไหวก่อนที่จะระเบิดออกมาเป็นลาวา
3. เกิดจากการกระท้าของมนุษย์ เช่น การทดลองระเบิดปรมาณูใต้ดิน การระเบิด
พื้นที่เพื่อส้ารวจลักษณะของหิน ส้าหรับวางแผนก่อสร้างอาคาร และเขื่อนกักเก็บน้้าขนาดใหญ่
เป็นต้น
กิจกรรมที่ 7.3 ให้อธิบายผลกระทบจากแผ่นดินไหวก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไร
แนวตอบ 1. ท้าให้เกิดพื้นดินแตกแยก
2. เกิดภูเขาไฟระเบิด
3. อาคารสิ่งก่อสร้างพังทลาย
4. ไฟไหม้แก๊สรั่ว
5. ท่อระบายน้้าและท่อประปาแตก
6. เกิดคลื่นสึนามิแผ่นดินถล่ม
7. เส้นทางการคมนาคมเสียหายและถูกตัดขาดถนนและทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้ง
8. เกิดโรคระบาด
9. เกิดปัญหาด้านสุขภาพจิตของผู้ประสบภัย
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10. เกิ ด ความสู ญ เสี ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น รวมถึ ง ทางเศรษฐกิ จ เช่ น การสื่ อ สาร
โทรคมนาคมขาดช่วง ระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้ องการคมนาคมทั้งทางบก ทางน้้า และทางอากาศ
หยุดชะงัก
11. ส่งผลต่อการลงทุน การประกันภัย
12. ในกรณีที่แผ่นดินไหวมีความรุนแรงมากอาจท้าให้อาคาร สิ่งปลูกสร้างถล่ม และมี
ผู้เสียชีวิตได้
13. หากเกิดแผ่นดินไหวขึ้นใต้ท้องทะเลแรงสั่นสะเทือนอาจจะท้าให้เกิดเป็นคลื่นยักษ์
ขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า “สึนามิ” (Tsunami) ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายได้
กิจกรรมที่ 7.4 ให้บอกหรือยกตัวอย่างพื้นที่เสี่ยงในการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยและใน
ประเทศต่างๆในโลก
แนวตอบ - ตัวอย่างพื้นที่เสี่ยงในการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่
ตาก ล้าพูน ล้าปาง น่าน แม่ฮ่องสอน
- ตั ว อย่ างพื้ น ที่ เสี่ ย งในการเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวในประเทศต่ า ง ๆ ในโลกได้ แ ก่ ญี่ ปุ่ น
อินโดนีเซียอิตาลี ตุรกี อัฟกานีสถาน ปากีสถาน จีน เมียนมา
กิจกรรมที่ 7.5 ให้อธิบายว่าแผ่นดินไหวในประเทศไทยเกิดขึ้นได้อย่างไร
แนวตอบ แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่มีแหล่งก้าเนิดจากภายนอกประเทศส่งแรงสั่นสะเทือนมายัง
ประเทศไทย โดยมีแหล่งก้าเนิดมาจากตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน พม่า สาธารณรัฐ
ประชาชนลาว ทะเลอันดามัน ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ส่วนมากบริเวณภาคเหนือ ภาคใต้
ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพมหานคร
แผ่นดินไหวเกิดจากแนวรอยเลื่อนที่ยังสามารถเคลื่อนตัว ซึ่งอยู่บริเวณภาคเหนือ และ
ภาคตะวันตกของประเทศ เช่นรอยเลื่อนเชียงแสน รอยเลื่อนแม่ทา รอยเลื่อนแพร่ รอยเลื่อนเถิน
รอยเลื่อนเมย อุทัยธานี รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ รอยเลื่อนคลองมะรุย เป็นต้น
กิจกรรมที่ 7.6 ให้ศึกษาสถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยจากสื่อต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ท
แล้วอธิบายพร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหวมา 1 ตัวอย่าง
แนวตอบ - ตัวอย่างสถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหวที่ศึกษา
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กิจกรรมที่ 7.7 ให้ศึกษาสถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศต่างๆในโลก จากสื่อต่าง ๆ เช่น
อินเตอร์เน็ต แล้วอธิบายยกตัวอย่างสถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหว มา 1 ตัวอย่าง
แนวตอบ

-ตัวอย่างสถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหวที่ศึกษา-

กิจกรรมที่ 7.8 ท่านคิดว่าท่านมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแผ่นดินไหวอย่างไร
แนวตอบ 1. สร้ า งอาคารบ้ า นเรื อ นให้ เ ป็ น ไปตามกฎเกณฑ์ ที่ ก้ า หนด ส้ า หรั บ พื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย
แผ่นดินไหว
2. ตรวจสอบสภาพของอาคารที่อยู่อาศัย และเครื่องใช้ภายในบ้าน ท้าการยึดเครื่อง
เรือนที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ตู้และชั้นหนังสือกับฝาบ้านหรือเสา
3. ให้สมาชิกในครอบครัวมีความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและวิธีการเพื่อ
ความปลอดภัย เช่น การปิดวาล์วก๊าซหุงต้ม ท่อน้้าประปา สะพานไฟ การใช้เครื่องมือดับเพลิง
4. ให้ความรู้แก่สมาชิกในครอบครัวทุกคนเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
เมื่ออยู่ในสถานที่ต่าง ๆ ระหว่างเกิดแผ่นดินไหว
5. ไม่ควรวางสิ่งของที่มีน้าหนักมากไว้ในที่สูง และควรผูกยึดเครื่องใช้ เครื่องเรือน
ครุภัณฑ์ส้านักงานกับพื้นหรือฝาผนังให้แน่นหนา
6. ควรติ ด ตั้ ง โทรศั พ ท์ พื้ น ฐานไว้ ใ นบ้ า นอย่ า งน้ อ ย 1 หมายเลข เพราะเมื่ อ ใด
แผ่นดินไหวเครือข่ายโทรศัพท์มือถือมักจะล่ม เนื่องจากมีผู้ใช้งานพร้อม ๆ กันเป็นจ้านวนมาก แต่
โทรศัพท์พื้นฐานยังสามารถใช้งานได้
กิจกรรมที่ 7.9 ขณะเกิดแผ่นดินไหวควรปฏิบัติตวั อย่างไร
แนวตอบ กรณีอยู่ในอาคาร
1. กรณีความสั่นสะเทือนมากให้ ปิดสวิทช์ไฟหลัก และปิดถังแก๊ส
2. มุดใต้โต๊ะ เก้าอี้ พิงผนังด้านใน แล้วอยู่นิ่งๆ ถ้าไม่มีโต๊ะ ใช้แขนปิดหน้า ปิดศีรษะ
หมอบตรงมุมห้อง อยู่ให้ห่าง กระจก หน้าต่างและเลี่ยงบริเวณที่สิ่งของหล่นใส่ หรือล้มทับ เช่น
โคมไฟ ตู้
3. ถ้ายังนอนอยู่ ให้อยู่บนเตียง ใช้หมอนปิดบังศีรษะ หลีกเลี่ยงบริเวณที่สิ่งของหล่นใส่
อยู่บริเวณที่ปลอดภัย
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4. ใช้ช่องประตูเป็นที่หลบภัยถ้าอยู่ใกล้ให้อยู่ในอาคารจนกว่าการสั่นสะเทือนหยุดจึง
ออกไปภายนอกบริเวณที่ปลอดภัยอันตรายส่วนใหญ่เกิดจากสิ่งของหล่นใส่
5. คาดว่าหรือตระหนักเสมอว่าไฟฟ้าอาจดับหรือสปริงเกอร์อาจท้างานหรือมีเสียง
เตือนไฟไหม้
6. อย่าใช้ลิฟต์ขณะมีการสั่นไหวถ้าอยู่ในลิฟต์กดทุกปุ่มและออกจากลิฟต์ทันทีบริเวณ
ใกล้ลิฟต์จะเป็นส่วนที่แข็งแรงของอาคารเหมาะแก่การหลบและหมอบ
กรณีอยู่นอกอาคาร ให้อยู่ด้านนอก ในที่โล่งแจ้ง ปลอดภัยที่สุด อยู่ให้ห่างจากอาคาร
เสาไฟ สายไฟฟ้า ต้นไม้ ป้ายโฆษณา หรือสิ่งของที่อาจหล่นใส่ ให้หาที่ก้าบังจากเศษวัสดุที่อาจจะ
ร่วงหล่นลงมาได้
กิจกรรมที่ 7.10 หลังจากเกิดแผ่นดินไหวผู้เรียนมีแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจาก
แผ่นดินไหวอย่างไร
แนวตอบ 1. ปิดสวิตซ์ไฟฟ้า วาล์วก๊าซหุงต้ม ประปา และห้ามจุดไม้ขีดไฟจนกว่าจะได้ตรวจสอบ
การรั่วของก๊าซหรือน้้ามันเชื้อเพลิงแล้ว
2. ส้ า รวจผู้ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ จั ด การปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้ น หากมี ผู้ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ
ห้ามเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บสาหัส ยกเว้นกรณีต้องหลีกเลี่ยงสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย
3. ตรวจสอบว่าแก๊สรั่วด้วยการดมกลิ่นเท่านั้น ถ้าได้กลิ่นให้เปิดประตูหน้าต่างทุกบาน
4. ให้ออกจากบริเวณที่สายไฟขาด และวัสดุสายไฟพาดถึง
5. อพยพออกจากอาคารที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หาย และเตรี ย มพร้ อ มรั บ การเกิ ด
แผ่นดินไหวระลอกต่อไป
6. ติดตามข่าว สถานการณ์ การเตือนภัย และค้าแนะน้าต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัย
7. หลีกเลี่ยงการขับขี่ยวดยานในถนนและเข้าใกล้อาคารที่ได้รับความเสียหาย ยกเว้น
กรณีฉุกเฉินเพื่อไม่ให้กีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
8. อย่าตื่นตระหนกและให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่จะท้าได้
9. เตรียมรับมืออาฟเตอร์ช็อก ซึ่งทั่วไปมีความรุนแรงน้อยกว่าแต่ก็อาจสร้างความ
เสียหายเพิ่มเติมเปิดวิทยุโทรทัศน์ฟังข่าวเพิ่มเติม
10. หากอยู่ชายฝั่งใกล้ปากแม่น้าให้รีบขึ้นที่สูงบริเวณที่ปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณที่
เคยมีประวัติการเกิดอันตรายจากสึนามิ
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สึนามิ..ภัยร้ายที่น่ากลัว
กิจกรรมที่ 8.1 ให้ท่านดูวีดิทัศน์ เรื่อง คลื่นสึนามิ ที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547
และให้ตอบคาถามในประเด็นต่อไปนี้
1. ลักษณะการเกิดคลื่นสึนามิ
2. สาเหตุของการเกิดคลื่นสึนามิ
3. เมื่อเกิดสึนามิ จะเกิดผลกระทบที่มีต่อประเทศชาติอย่างไร
แนวตอบ 1. ลักษณะการเกิดคลื่นสึนามิ
จากการเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวที่ เกาะสุ ม าตรา ประเทศมาเลเซี ย สั ญ ญาณเตื อ นทาง
ธรรมชาติสิ่งแรกก็มาถึงชายฝั่งประเทศไทย นั้นคือระดับน้้าทะเลลดลงมากด้วยความรวดเร็ว อย่าง
ไม่เคยเป็นมาก่อน ผู้คนที่อยู่ตามชายหาดต่างประหลาดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่กับคาดไม่ถึงว่า
นั้นมันคือสัญญาณเตือนว่าจะมีมหันตภัยมาถึงตัว มีบางคนวิ่งลงไปจับปลาทีเกยตื้นอย่างสนุกสนาน
ไม่ถึงนาทีต่อมา คลื่นยักษ์สึนามิระรอกแรกก็ปรากฏตัวในทะเล ทุกคนที่เห็นต่างร้องตะโกนให้วิ่ง
หนีขึ้นฝั่ง ต่างคนต่างหนีเอาชีวิตรอด ด้วยความเร็วของคลื่นขณะที่ซัดเข้า ฝั่งไม่น้อ ยกว่า 100
กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยที่คลื่นยักษ์ เดินทางข้ามทะเลอันดามันในช่วงที่ทะเลมีความลึกมากจะมี
ความเร็วมากกว่า 500 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ด้วยความเร็วและรุ่นแรงหลายระรอก ได้กลืนเอาชีวิต
หลายคนที่หนีไม่รอด และกวาดท้าลายล้างทุกสิ่งที่ขวางทางมันไม่ว่าจะเป็นตึกรามบ้านช่อง รถยนต์
ต่างๆ เสียหายทั้งหมดตลอดระยะที่มันซัดถึง
2. สาเหตุของการเกิดคลื่นสึนามิ
การคลื่นสึนามิโดยทั่วไปมีสาเหตุจากการไหวสะเทือนของเปลือกโลกอย่างรุนแรงใต้
พื้นท้องทะเลและมหาสมุทร โดยมีการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกมีอยู่ 3 แบบคือ
1) แบบกระจายตัว คือ แผ่นเปลือกโลกสองแผ่นเคลื่อนที่ออกจากกัน
2) แบบมุดตัว คือ แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนเข้าหากัน โดยที่แผ่นเปลือกโลกแผ่นหนึ่ง
มุดเข้าไปอยู่ใต้แผ่นเปลือกโลกอีกแผ่นหนึ่ง
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3) แบบเปลี่ยนรูป คือ แผ่นเปลือกโลกจ้านวนสองแผ่นเคลื่อนที่ในแนวนอนผ่านซึ่ง
กันและกันซึ่งปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมา ท้าให้มวลน้้าในมหาสมุทรเกิดการเคลื่อนไหว
กลายเป็ น คลื่ น ขนาดใหญ่ แผ่ ก ระจายเป็ น วงกว้ า งออกไปจากบริ เวณที่ เป็ น จุ ด ศู น ย์ ก ลางของ
แผ่นดินไหว และเนื่องจากคลื่นชนิดนี้มิได้เกิดจากการขึ้นลงของน้้าทะเล
3. เมื่อเกิดสึนามิ จะเกิดผลกระทบที่มีต่อประเทศชาติอย่างไร
ส้ าหรับ ผลกระทบที่ ป ระเทศไทยได้ รั บ จากพิ บั ติ ภั ย คลื่ น สึ น ามิ เมื่ อ วั น ที่ 26
ธันวาคม พ.ศ. 2547 ส้าหรับประเทศไทย พิบัติภัยจากคลื่นสึนามิ ได้ก่อให้เกิดความตื่นตระหนก
แก่ประชาชนทั่วทั้งประเทศ เพราะมีการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนเป็นจ้านวนมากใน 6
จังหวัดภาคใต้ที่มีพื้นที่อยู่ติดกับชายฝั่งทะเลอันดามัน คือ ภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ ตรัง และสตูล
โดยเฉพาะที่จังหวัดพังงา กระบี่ และภูเก็ต มีการสูญเสียมากที่สุด เป็นพิบัติ ภัยทางธรรมชาติที่
เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็ว โดยไม่มีผู้ใดคาดคิดมาก่อน จึงไม่ได้มีการระมัดระวังและป้องกันไว้
ล่วงหน้า
ผลกระทบตามมาท้าให้เกิดความเสียหายในหลาย ๆ ด้านได้แก่
1) ความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สิน จ้านวนผู้เสียชีวิตที่เป็นคนต่างชาติมี
ถึง 1,240 คน จากจ้านวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด 5,309 คน นอกจากนี้ ยังมีผู้เสียชีวิตที่ไม่ทราบว่าเป็น
คนไทยหรือคนต่างชาติอีก 2,341 คน ส่วนผู้สูญหายจ้านวนทั้งหมด 3,370 คน
นอกจากจะมีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บและสูญหายเป็นจ้านวนมากแล้ว ยังมีความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน เป็นจ้านวนมากเช่นกัน ได้แก่ อาคารของโรงแรมขนาดใหญ่ ที่พัก
ของนักท่องเที่ยวประเภทบังกะโล และเกสต์เฮาส์ ร้านค้าและร้านอาหารบริเวณชายหาด บ้านเรือน
ของราษฎรที่มีอาชีพทางการประมง ทรัพย์สินส่วนตัวของนักท่องเที่ยวที่ประสบภัย ยานพาหนะ
เรือประมงและเรือของหน่วยงานราชการ ตลอดจนสาธารณูปโภคของท้องถิ่น เช่น ไฟฟ้า ประปา
โทรศัพท์ ถนนหนทาง ความเสียหายที่เกิดขึ้น กับทรัพย์สินเหล่านี้ ถ้าคิดเป็นมูลค่าแล้ว มีจ้านวน
หลายพันล้านบาท
2) ความเสียหายด้านเศรษฐกิจ ความเสียหายด้านเศรษฐกิจที่ส้าคัญที่สุดคือ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจาก บริเวณที่ได้รับพิบัติภัยหลายแห่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับ
ความนิยมมาก มีการลงทุนสร้างโรงแรมที่พัก ในระดับต่างๆ รวมทั้งสิ่งอ้านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว นอกจากจะเสียหายในด้านทรัพย์สินแล้ว การหยุดกิจการของธุรกิจต่างๆ ที่ประสบ
พิบัติภัยยังท้าให้บุคลากรเป็น จ้านวนมากต้องสูญเสียรายได้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการเอง หรือ
ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภยั ธรรมชาติ 3 - 217

พนักงานลูกจ้างของกิจการนั้นๆ ถึงแม้ว่ากิจการอื่นๆ ที่ไม่ประสบพิบัติภัยโดยตรงยังสามารถ
ด้าเนินงานอยู่ได้ ก็อาจมีปัญหาการขาดแคลนลูกค้า เนื่องจาก นักท่องเที่ยวเกิดความเกรงกลัว ไม่
กล้าเดินทางมาเสี่ยงภัยอีก
3) ความเสียหายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลื่นสึนามิที่ซัดเข้า
สู่ ฝั่ ง ด้ ว ยพลั ง แรงและมี ร ะดั บ ยอดคลื่ น สู ง หลายเมตร ย่ อ มก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มบนชายฝั่งได้ ม าก ซึ่งไม่สามารถประเมินค่ า เป็นตั วเงิ น ได้
ตัวอย่างของความเสียหายที่ส้าคัญๆ ได้แก่ ความเสียหายของปะการังใต้น้า ซึ่งถูกคลื่นกระแทก
แตกหักเสียหาย หรือถูกตะกอนและวัสดุต่างๆ ที่น้าพัดพามาจากท้องทะเลและบนพื้นดิน ทับถม
กันบนส่วนยอดของปะการัง ความเสียหายของป่าชายเลนที่ถูกคลื่นซัดจนหักโค่น หรือหลุดลอยไป
กั บ มวลน้้ า การเปลี่ ย นแปลงของแนวชายหาด โดยบางส่ ว นถดถอยเข้ า มาในบริ เ วณชายฝั่ ง
เนื่องจากการกัดเซาะของพลังคลื่น และบางส่วนอาจรุกล้้าออกไปในทะเลจากการทับถมของ
ตะกอนที่น้าพัดพามา การเปลี่ยนแปลงของบริเวณปากแม่น้า ซึ่งอาจขยายกว้างออกหรือเคลื่อนที่
ไปจากเดิม เนื่องจากพลังการกัดเซาะของคลื่นและการเปลี่ยนเส้นทางน้้าไหลจากปากน้้าออกสู่
ทะเล การมีซากปรักหักพังของสิ่งก่อสร้างตามบริเวณชายหาด ซึ่งท้าให้เกิดความสกปรก รกรุงรัง
รวมทั้ง มีเศษขยะต่างๆ ที่คลื่นซัดมากองไว้เป็นจ้านวนมาก
กิจกรรมที่ 8.2 จงบอกพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดสึนามิของประเทศต่างๆในโลก
แนวตอบ ส้าหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในทวีปเอเชียและประเทศต่างๆ ในโลกที่มีโอกาสสูงในการเกิด
เคลื่อนสึนามิได้ คือบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนแบบมุดตัวและเกาะที่เกิดจากภูเขาไฟ หรือแนว
ภูเขาไฟที่ผุดขึ้นมาคู่กับร่องลึกในบริเวณของมหาสมุทรแปซิฟิก บริเวณดังกล่าวนี้ในบางครั้งเรียกว่า
“วงแหวนแห่งไฟ”
กลุ่ ม พื้ น ที่ เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด สึ น ามิ เช่ น เกาะซานโตริ นี่ ประเทศกรี ซ เมื อ งลิ ส บอน
ประเทศโปรตุเกส เกาะกรากะตัวจุ ดเกิดแผ่นดินไหวที่ หมู่เกาะอาลิวเชียน ก่อให้เกิดคลื่นสึนามิ
ที่ถาโถมเข้าสู่ฮาวายและอะแลสกา ประเทศญี่ปุ่น มหาสมุทรอินเดีย และประเทศชิลี เป็นต้น
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กิจกรรมที่ 8.3 จงบอกสถิติการเกิดสึนามิของประเทศต่าง ๆ ในโลก
สถิติการเกิดสึนามิในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
วันที่/เดือน/พ.ศ.
สถานที่เกิด
26 สิงหาคม พ.ศ. 2426 (ค.ศ. 1883)
16 สิงหาคม พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976)
26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004)
25 ตุลาคม พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)

11 เมษายน พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)

ภูเขาไฟกรากะตัวระเบิด
รอบอ่าวโมโร (เมืองโคตาบาโต) ประเทศฟิลิปปินส์
หมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
หมู่เกาะเมินตาวัย ประเทศอินโดนีเซีย
หมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ขนาด 8.9 และ 8.3
ประเทศไทยสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ เกิดคลื่นสึนามิ
ขนาดเล็กและไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

สถิติการเกิดสึนามิในเอเชียใต้
วันที่/เดือน/พ.ศ.
พ.ศ. 2067 (ค.ศ. 1524)
2 เมษายน พ.ศ. 2305 (ค.ศ. 1762)
16 มิถุนายน พ.ศ. 2362 (ค.ศ. 1819
31 ตุลาคม พ.ศ. 2390 (ค.ศ. 1847)
31 ธันวาคม พ.ศ. 2424 (ค.ศ. 1881)
26 สิงหาคม พ.ศ. 2426 (ค.ศ. 1883)
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945)

สถานที่เกิด
ใกล้เมือง Dabhol รัฐมหารัชตะ ประเทศอินเดีย
ชายฝั่งอาระคัน ประเทศพม่า
Rann of Kachchh รัฐกุจาราช ประเทศอินเดีย
หมู่เกาะนิโคบาร์ใหญ่
หมู่เกาะคาร์นิโคบาร์
ภูเขาไฟกรากะตัวระเบิด
ชายฝั่ง Mekran บาลูจิสถาน

สถิติการเกิดสึนามิในอเมริกาและแคริบเบียน
วันที่/เดือน/พ.ศ.
สถานที่เกิด
11 ตุลาคม พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918)
เปอร์โตริโก
18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2472 (ค.ศ. 1929) นิวฟาวนด์แลนด์
4 สิงหาคม พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946)
สาธารณรัฐโดมินิกัน[
18 สิงหาคม พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946)
สาธารณรัฐโดมินิกัน
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2383 (ค.ศ. 1840) เกรท สเวลล์ในแม่น้าเดลาแวร์
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2415 (ค.ศ. 1872) รัฐเมน
9 มกราคม พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926)
รัฐเมน
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8.4 จงบอกวิธีเตรียมตัวเพื่อลดความเสียหายจากสึนามิ
แนวตอบ การเตรียมตัวก่อนเกิดสึนามิ
1. เมื่อได้รับฟังประกาศจากทางราชการเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณทะเล
อันดามัน ให้เตรียมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดคลื่นสึนามิตามมาได้ โดยด่วน
2. สังเกตปรากฏการณ์ของชายฝั่ง หากทะเลมีการลดของระดับน้้าลงมาก หลังการเกิด
แผ่นดินไหวให้สันนิษฐานว่าอาจเกิดคลื่นสึนามิตามมาได้ ให้อพยพ คนในครอบครัว สัตว์เลี้ยง ให้
อยู่ห่างจากชายฝั่งมากๆและอยู่ในที่ดอนหรือน้้าท่วมไม่ถึง
3. ติดตามการเสนอข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
4. หากที่พักอาศัยอยู่ใกล้ชายหาด ควรจัดท้าเขื่อน ก้าแพง ปลูกต้นไม้ วางวัสดุ ลดแรง
ปะทะของน้้าทะเล และก่อสร้างที่พักอาศัยให้มั่นคงแข็งแรง ในบริเวณย่านที่มีความเสี่ยงภัยในเรื่อง
คลื่นสึนามิ
5. หลีกเลี่ยงการก่อสร้างใกล้ชายฝั่งในย่านที่มีความเสี่ยงสูง
6. วางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยจากคลื่นสึนามิ เช่น ก้าหนดสถานที่ในการอพยพแหล่ง
สะสมน้้าสะอาด เป็นต้น
การปฏิบัติขณะเกิดสึนามิ ทาได้โดย
1. ในกรณีที่ไ ด้ รับ การเตื อ นภั ย ว่ า จะเกิ ด คลื่ น สึ น ามิ ให้ ตั้ ง สติ ใ ห้ ดี และปฏิ บั ติ ต าม
ขั้นตอนที่ได้รับการอบรมมา ควรเตรียมอาหารแห้ง น้้าดื่ม ยา เวชภัณฑ์ เอกสารส้าคัญและเงินสด
จ้านวนหนึ่งติดตัวไปด้วย ให้อพยพขึ้นไปยังที่เนินสูงน้้าท่วมไม่ถึงหรือใช้เส้นทางที่ทางราชการ
ก้าหนดไว้
2. เมื่อเห็นน้้าทะเลลดลงอย่ างผิด ปกติ อย่าลงไปในชายหาด เพราะหากเกิ ด คลื่ น
เคลื่อนตัวเข้ามาจะไม่สามารถวิ่งหลบหนีคลื่นได้ทัน ควรรีบออกให้ห่างจากบริเวณฝั่งชายทะเลให้
มากที่สุด
3. ผู้ที่เดินเรืออยู่ในทะเล เมื่อได้ยินการเตือนภัยห้ามน้าเรือเข้ามาบริเวณชายฝั่งเป็นอัน
ขาด ถ้าอยู่ในท่าเรือหรืออ่าวให้รีบน้าเรือออกไปกลางทะเลห่างจากชายฝั่ง เพราะคลื่นสึนามิที่อยู่
ไกลชายฝั่งมาก ๆ จะมีขนาดเล็ก
4. คลื่ น สึ น ามิ ส ามารถโถมเข้ า หาชายฝั่ ง ได้ ห ลายระลอก แต่ ล ะระลอกอาจทิ้ ง ช่ ว ง
ประมาณ 20 นาที ควรรอสักระยะหรือจนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยแล้ว ผู้ที่อพยพขึ้นสู่ที่
สูงจึงลงมาจากที่หลบภัยหรือเรือที่ลอยล้าอยู่กลางทะเลจึงกลับเข้าฝั่ง
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5. เมื่อรู้ว่ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น ขณะที่อยู่ในทะเลหรือบริเวณชายฝั่ง ให้รีบออกจาก
บริเวณชายฝั่งไปยังบริเวณที่สูงหรือที่ดอนทันที โดยไม่ต้องรอประกาศจากทางราชการ เนื่องจาก
คลื่นสึนามีเคลื่นที่ด้วยความเร็วสูง
6. อย่าลงไปในชายหาดเพื่อดูคลื่นสึนามิ เพราะเมื่อเห็นคลื่นแล้วก็ใกล้เกินกว่า จะ
หลบหนี
การปฏิบัติตัวหลังเกิดสึนามิ
1. ส้ารวจดูตนเองและคนที่ใกล้ชิดว่ามีใครได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายหรือไม่ ถ้ามี
ควรรีบปฐมพยาบาลและน้าส่งโรงพยาบาลโดยด่วน
2. หลังจากคลื่นสึนามิพัด เข้ าสู่ช ายฝั่ ง เมื่อเหตุการณ์จะสงบลง สิ่งที่ควรระวัง คือ
การเกิดแผ่นดินไหวเบา ๆ หรือที่เรียกว่า อาฟเตอร์ช็อก (after shock) ตามมา ซึ่งมักจะเกิดตามมา
หลังจากเกิดแผ่นดินไหวประมาณครึ่งชั่วโมงถึง 2 วัน และหากเกิดอาฟเตอร์ช็อกขึ้น ไม่ควรออก
จากตัวอาคารบ้ านเรือ น ไม่ควรยืนใกล้ห น้ าต่า ง ประตู เพราะกระจกอาจจะแตก ท้าให้ไ ด้ รับ
อันตราย
3. ส้ารวจความเสียหายของอาคารบ้านเรือน สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ แจ้งให้ทางราชการ
ทราบ
4. คอยฟั ง ประกาศจากทางราชการ หากให้ มี ก ารอพยพออกนอกพื้ น ที่ ควรหยิ บ
เอกสารส้าคัญและทรัพย์สินมีค่า แล้วออกจากบริเวณดังกล่าวไปอยู่ในเขตปลอดภัยต่อไป
กิจกรรมที่ 8.5 จงบอกแนวทางการป้องกันภัยและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
สึนามิ
แนวตอบ ภาครัฐดาเนินการดังนี้
1. จัดวางผังเมืองให้เหมาะสม โดยพิจารณาจัดให้แหล่งที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณที่ห่างจาก
ชายฝั่งทะเล
2. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการป้องกันและบรรเทาภัยจาก
คลื่นสึนามิ และแผ่นดินไหว
3. จัดให้มีการฝึกซ้อมรับภัยจากคลื่นสึนามิ
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4. วางแผนในเรื่องการอพยพผู้คน การก้าหนดสถานที่ในการอพยพ การเตรียมแหล่ง
สะสมน้้าสะอาด การจัดเตรียมบ้านพักอาศัยชั่วคราว การระสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะ
เกิดภัย การก้าหนดขั้นตอน หรือวิธีการชวยเหลือบรรเทาภัยด้านสาธารณสุข การรื้อถอนและฟื้นฟู
สิ่งก่อสร้าง
5. หลีกเลี่ยงการก่อสร้างใกล้ชายฝั่งทะเล ในเขตที่มีความเสี่ยงภัยจากคลื่นสึนามิสูง
6. จัดให้มีศูนย์เตือนภัยจากคลื่นสึนามิ
7. มีการประกาศเตือนภัย
ภาคเอกชนดาเนินการดังนี้
1. ควรให้การสนับสนุนภาครัฐและประชาชนในเรื่องการประชาสัมพันธ์ หรือการให้
ความรู้แก่ประชาชน ในเรื่องการป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ
2. ให้การสนับสนุนด้านการเงิน เพื่อใช้ในการป้องกันภัยสึนามิ และการช่วยเหลือหลัง
เกิดภัยพิบัติขึ้น
3. ให้การสนับสนุนด้านก้าลังคนในการช่วยเหลือ กรณีเกิดภัยจากสึนามิ
ภาคประชาชนดาเนินการ ดังนี้
1. ควรติดตามการเสนอข่าว หรือประกาศเตือนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
2. รู้จักสังเกตปรากฏการณ์ของชายฝั่ง ถ้าน้้าทะเลลดระดับลงมามากหลังเกิด
แผ่นดินไหว ให้สันนิษฐานว่า อาจเกิดคลื่นสึนามิตามมาได้ ให้รีบอพยพคนในครอบครัว หรือสัตว์
เลี้ยง ให้อยู่ห่างจากชายฝั่งมาก ๆ ควรอยู่ในที่ดอนหรือที่สูงน้้าท่วมไม่ถึง
3. กรณีที่อยู่ในเรือ ซึ่งจอดอยู่ที่ท่าเรือหรืออ่าวให้รีบน้าเรือออกไปกลางทะเล เมื่อ
ทราบว่าจะเกิด คลื่นสึนามิพัดเข้าหา
4. หากเกิดภัยจากคลื่นสึนามิ พยายามตั้งสติให้มั่น เพื่อเตรียมรับสถานการณ์
5. อย่าลงไปชายหาดเพื่อไปดูคลื่นสึนามิ เพราะเมื่อเห็นคลื่นแล้วก็จะไม่สามารถวิ่ง
หลบหนีได้ทัน
6. ไม่ควรประมาท กรณีที่มีข่าวว่าจะเกิดคลื่นสึนามิขนาดเล็ก เนื่องจากคลื่นสึนามิใน
บริเวณหนึ่ง อาจมีขนาดเล็ก แต่ว่าอีกบริเวณหนึ่งอาจมีขนาดใหญ่ก็ได้
7. คลื่นสึนามิสามารถเกิดขึ้นได้อีกหลายระลอก จากการเกิดแผ่นดินไหวครั้งเดียว
เนื่องจากการ แกว่งไปแกว่งมาของน้้าทะเล ถ้าจะลงไปชายหาดให้รอสักระยะหนึ่ง เพื่อให้แน่ว่า
ปลอดภัยจากคลื่นแล้ว
ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภยั ธรรมชาติ 3 - 222

กิจกรรมที่ 8.6 กรณีเกิดสึนามิในพื้นที่เราจะแจ้งประสานความช่วยเหลือและแจ้งข่าวสารจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใดบ้าง จงยกตัวอย่างมาสัก 3 หน่วยงาน
แนวตอบ 1. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีอยู่ในทุกจังหวัด
3. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติ
กิจกรรมที่ 9.1 หากเกิดเหตุการณ์ลมพายุพัดบ้านเรือนจนได้รับความเสียหาย ควรแจ้งใครเพื่อ
ขอความช่วยเหลือในเบื้องต้น
แนวตอบ 1. ถ้าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดในหมูบ้านของท่านเองบุคคลที่สามารถให้ความช่วยเหลือ
ในเบื้องต้นได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ก้านัน นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล (นายก อบต.) นายกเทศมนตรี
เทศบาลต้าบล
2. ถ้าเหตุการณ์เกิดหมู่บ้านอื่นในจังหวัดของท่านบุคคลที่สามารถให้ความช่วยเหลือได
ได้แก่ นายอ้าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ผู้อ้านวยการศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
กิจกรรมที่ 9.2 จงบอกหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์
ภัยธรรมชาติมาอย่างน้อย 5 หน่วยงาน
แนวตอบ 1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัด กระทรวงมหาดไทย
2. กรมทางหลวงชนบท สังกัด กระทรวงคมนาคม
3. สภาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
4. กรมอุตุนิยมวิทยา สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
5. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
6. กรมส่งเสริมการเกษตร สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
นายสุรพงษ์ จ้าจด
นายประเสริฐ หอมดี
นางตรีนุช สุขสุเดช

เลขาธิการ กศน. ส้านักงาน กศน.
รองเลขาธิการ กศน. ส้านักงาน กศน.
ผู้อ้านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
ผู้อ้านวยการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
รองผู้อ้านวยการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ

นายจ้าเริญ มูลฟอง
นายสมชาย เด็ดขาด

ผู้วิเคราะห์เนื้อหาและจัดทาโครงสร้างหลักสูตร
นายประดิษฐ์ สุวรรรณศักดิ์
นางสุนันท์ โกษาวัง
นางอัมพวัน กันวะนา
นายนิพนธ์ ณ จันตา
นางสาวกมลธรรม ชื่นพันธุ์
นางณิชากร เมตาภรณ์
นางพิมพรรณ ยอดค้า
นางรสาพร หม้อศรีใจ
นางอรวรรณ ฟังเพราะ
นางอุบลรัตน์ มีโชค
นางกรรณิการ์ ยศตื้อ
นางวราพรรณ พูลสวัสดิ์
นางแก้วตา ธีระกุลพิศุทธิ์
นางสาวนัชรี อุ่มบางตลาด
นางอริสา ประกอบดี
นายเสถียรพงศ์ ใจเย็น
นายธนากร หน่อแก้ว
นางสาวพรวิมล พันลา

นายช่างเครื่องกลอาวุโส ศป เขต 10 ล้าปาง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ช้านาญการพิเศษ
ศูนย์ ปภ เขต 10 ล้าปาง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ช้านาญการ
ศูนย์ ปภ เขต 10 ล้าปาง
ครูช้านาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูช้านาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูช้านาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูช้านาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูช้านาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูช้านาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูช้านาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูช้านาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูช้านาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูช้านาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูช้านาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครู สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครู สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครู สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครู ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาล้าปาง
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ผู้รวบรวม/ เรียบเรียงเนื้อหา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภัยแล้ง
นางอุบลรัตน์ มีโชค
นายธนากร หน่อแก้ว
นายประวิตร ประธรรมโย
นางกนิษฐา แสงอายุ

ครูช้านาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครู สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครู กศน.อ้าเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ครูอาสาสมัคร กศน.อ้าเภอพาน จ.เชียงราย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วาตภัย
นางแก้วตา ธีระกุลพิศุทธิ์
นางณิชากร เมตาภรณ์
นางดวงทิพย์ แก้วประเสริฐ
นางสาวชลธิชา ก๋าแก้ว
นางอ้าพร ค้าลือ

ครูช้านาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูช้านาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูช้านาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครู กศน.ต้าบล กศน.อ้าเภอเมือง จ.น่าน
ครูอาสาสมัคร กศน.อ้าเภอเมือง จ.น่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อุทกภัย
นางกรรณิการ์ ยศตื้อ
นางวราพรรณ พูลสวัสดิ์
นางอริสา ประกอบดี
นางสาวพรวิมล พันลา
นายนครินทร์ อรุณพันธ์

ครูช้านาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูช้านาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครู สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครู ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาล้าปาง
นักวิชาการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาล้าปาง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ดินโคลนถล่ม
นางกรรณิการ์ ยศตื้อ
นางวราพรรณ พูลสวัสดิ์
นางอริสา ประกอบดี
นางสาวพรวิมล พันลา
นายนครินทร์ อรุณพันธ์

ครูช้านาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูช้านาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครู สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครู ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาล้าปาง
นักวิชาการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาล้าปาง
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ไฟป่า
นางสาวกมลธรรม ชื่นพันธุ์
นางสาวสายพิน ใจแก่น
นางเยาวรีย์ บุณยะภักดิ์

ครูช้านาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครู กศน.ต้าบล กศน.อ้าเภอเมือง จ.ล้าปาง
ครูอาสาสมัคร กศน.อ้าเภอเมือง จ.ล้าปาง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หมอกควัน
นางสาวนัชรี อุ่มบางตลาด
นางสาวจิระวดี สมทรง
นางสาวนันทรัตน์ ไขล้าเมา

ครูช้านาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครู กศน.อ้าเภอแจ้ห่ม จ.ล้าปาง
ครู กศน.ต้าบล กศน.อ้าเภอเมืองปาน จ.ล้าปาง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แผ่นดินไหว
นายเสถียรพงศ์ ใจเย็น
นางกาญจน์ณัฏฐา คีรีธีรกุล
นางยุพดี ดวงค้า
นางธัญญารัตน์ ก้าพุฒกลาง

ครู สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครู กศน.อ้าเภอแม่สรวย จ.เชียงราย
ครู กศน.อ้าเภอสันทราย จ.เชียงใหม่
ครูอาสาสมัคร กศน.อ้าเภอแม่สรวย จ.เชียงราย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สึนามิ
นายจารุเศรษฐ์ อรุณสิทธิ์
นายนิพนธ์ ณ จันตา
นายธีรวุฒิ วังแก้ว
นายอุดร ค้าบุญเรือง
นายพิรุณ กุลชวาล

ผู้อ้านวยการ กศน.อ้าเภอสันทราย จ.เชียงใหม่
ครูช้านาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูช้านาญการ กศน.อ้าเภอสูงเม่น จ.แพร่
ครู กศน.ต้าบล กศน.อ้าเภอเชียงม่วน จ.พะเยา
ครู กศน.ต้าบล กศน.อ้าเภอปง จ.พะเยา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯ
นายนิพนธ์ ณ จันตา
ครูช้านาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
นางสาวกมลธรรม ชื่นพันธุ์
ครูช้านาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
นางแก้วตา ธีระกุลพิศุทธิ์
ครูช้านาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
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บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร
นายนิพนธ์ ณ จันตา
นางสาวกมลธรรม ชื่นพันธุ์
นางณิชากร เมตาภรณ์
นางอุบลรัตน์ มีโชค
นางแก้วตา ธีระกุลพิศุทธิ์
นางกรรณิการ์ ยศตื้อ
นางสาวนัชรี อุ่มบางตลาด
นางวราพรรณ พูลสวัสดิ์
นางอริสา ประกอบดี
นายเสถียรพงศ์ ใจเย็น

ครูช้านาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูช้านาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูช้านาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูช้านาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูช้านาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูช้านาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูช้านาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูช้านาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครู สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครู สถาบัน กศน. ภาคเหนือ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายนิพนธ์ ณ จันตา

ครูช้านาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ

จัดรูปเล่ม
นายนิพนธ์ ณ จันตา
นางณิชากร เมตาภรณ์
นางแก้วตา ธีระกุลพิศุทธิ์
นายเสถียรพงศ์ ใจเย็น

ครูช้านาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูช้านาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูช้านาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครู สถาบัน กศน. ภาคเหนือ

ออกแบบปก
นายเสถียรพงศ์ ใจเย็น

ครู สถาบัน กศน. ภาคเหนือ

พิมพ์ที่
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ ล้าปาง
เอกสารวิชาการล้าดับที่ 29/2559
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